Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
7/2002.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. április 25-i ülésérıl a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Dezsı Zoltán, Gellai Imre alpolgármester,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, ifj.
Dógi János, Garai János, Hack Mária, 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 és
Szujó Zsolt osztályvezetık,
Az 1. Napirend tárgyalásánál tárgyalási joggal Bencze Lajosné és Kovácsné
Oláh Veronika okleveles könyvvizsgálók,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelenlévı tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urat, a hivatal osztályvezetıit, az intézmények vezetıit, a sajtó képviselıit és minden kedves
érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı. Hangya Lajosné
képviselı jelezte, hogy késıbb fog érkezni, míg Kovács Attila képviselı távolmaradásának okát nem
jelezte. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Véháné Szedlák Ildikó és Garai János képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Az elmúlt hetek legkiemelkedıbb eseményei voltak az országgyőlési képviselı választások, melyek
településünkön különösebb esemény nélkül zajlottak.
Az önkormányzat nevében gratulált a térség gyıztes országgyőlési képviselıinek, az együttmőködés
reményében jó munkát kívánt nekik.
Ehhez kapcsolódóan kérte a pártok helyi vezetıit, hogy a kihelyezett plakátok eltakarításáról
gondoskodjanak.
A Képviselı-testület döntésének megfelelıen felvették a kapcsolatot a fürjesi lokátoros század
parancsnokságával és egyeztettek a települési zászló átadásáról, annak idıpontjáról. Az átadásra május
21-én a Honvédelem Napja alkalmából kerülne sor. 10-12 fı várnának településünkrıl, 5-6 fı
képviselı-testületi tagot, a parlamenti pártok helyi képviselıit, a jegyzı urat, és a zászlóanyát.
A rendezvényt szeretnék ünnepélyesebbé tenni, ezért a parancsnokság meghívta a gyomaendrıdi
Zene-és Mővészeti Iskola fúvószenekarát.
Ugyanakkor szeretnék, ha az ünnepség résztvevıje lenne az a gyomaendrıdi nyugalmazott alezredes
úr, aki 9 évet szolgált a fürjesi századnál.
/ Kovács Attila képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
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Ma délelıtt a térségi szilárd kommunális hulladéklerakó beruházási munkáira létrehozott beruházási
munkacsoport tartotta ülését a Polgári Védelmi Bázison. A Phare által a kivitelezésre kiírt tenderben a
szakértık meghozták javaslatukat, ennek eredményérıl azonban a Phare döntıbizottsága minket nem
tájékoztat. 18-an pályáztak, 9-en vitték el a tendert, amelynek zöme megfelelt a kiírásnak. Ismereteink
szerint a kivitelezı személyérıl két héten belül dönt a Phare. Ezt követıen a beruházás megkezdhetı,
és várhatóan jövı év májusára elkészül.
A Békés Mérnök Kft. –vel elızetesen kötött lebonyolítói és mőszaki ellenırzésre vonatkozó szerzıdés
közös megegyezéssel felbontásra került. A továbbiakban a mérnöki feladatokat a Techno-Plus Kft
fogja ellátni, amely képes a szakmai anyagokat angolul elkészíteni és több a Phare eljárást bonyolított.
Az elkészült hulladéklerakó üzemeltetési formájáról a következı ülésén fog dönteni a beruházási
munkacsoport.
A munkacsoport ülésén vitatott volt a beruházásra létrejött 11 település közül Körösladány és
Köröstarcsa települések tagsága. E két település 9 ezer lakost foglal magába. Elıször hét településsel
indultak, majd döntöttek Szarvas és Csabacsőd, majd egy következı lépcsıben Körösladány és
Köröstarcsa csatlakozásáról. A jogszabályi változás miatt a minimum létszám már 100.000 fı.
A fentebb említett két település tagságát Kondoros, aki az egyik alapító tag, és a késıbb csatlakozó
Szarvas vitatja. Ha a térség egészében akarunk gondolkodni, úgy kompromisszumot kell találni és ezt
a két újonnan csatlakozó települést el kell, hogy fogadják, annál is inkább mert a létesítmény tervéhez
szükséges környezetvédelmi engedély megkéréséhez 100.000 fı lakosra van szükség.
A közös cél megvalósulása érdekében a településeknek együtt kell dolgozni, és mőködni.
A térségi közmunka pályázaton 48 millió Ft állami támogatást nyertünk 110 fı 5-6 hónapos
foglalkoztatására. A munka május 1. Napjával kezdıdik. Gyomaendrıd 75 fıt foglalkoztatna 5
hónapon keresztül, amelyre 31 millió Ft támogatást kaptunk és 6 millió Ft saját erıt kell az
önkormányzatnak hozzátenni. A 600-700 fı gyomaendrıdi munkanélküli közül nagyon nehéz volt ezt
a 75 fıt összeszedni. További 11 fı foglalkoztatására 90 %-os támogatást kaptunk, így összesen 86 fı
folyamatos foglalkoztatására lesz lehetıség.
Az endrıdi Közösségi Ház tetıfelújításra és belsı korszerősítésére benyújtott pályázatunkra 3.5 millió
Ft támogatást ítéltek meg.
A Békés megyei Területfejlesztési Tanács a Selyem u. fejlesztésére 9.9 e Ft támogatást ítélt meg, míg
a Blaha úti óvoda tetıfelújítására is megítélte az 5.6 e Ft igényelt támogatást.
A fıtér rendezésére a zöld terület növelésére és a Kner csobogókút megépítésére igényelt
támogatásból mintegy 26 millió Ft-ra számíthatunk, így a 10 millió Ft saját erıvel együtt a szükséges
fedezet majdnem teljes egészében rendelkezésre áll.
A 2002. Évi pályázati alapok felosztása során megítélt támogatásokért több köszönılevelet is kapott a
képviselı-testület a pályázóktól.
A jövı hét folyamán városunk kiemelt rendezvénye lesz a Jubileumi Bethlen ünnepségsorozat és az
április 28 és május 1 között megrendezésre kerülı IV. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál. Kérte a
képviselıket, hogy lehetıség szerint vegyenek részt a rendezvényeken.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e napirend elıtti bejelenteni valójuk, kérdésük,
interpellációjuk.
/ Hangya Lajosné képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 20 fı. /
Dezsı Zoltán alpolgármester az iránt érdeklıdött, hogyan alakul a mai képviselı-testületi ülés üteme,
ugyanis a mai nap 16 órakor Víziközmő Társulati ülés lesz, melyben jó néhány képviselı érintett. A
napirendi pontok alapján erre az idıre nem várható a testületi ülés befejezése.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, kissé feszített lesz a mai testületi ülés, nagy
valószínőséggel erre az idıpontra nem tudják befejezni. Sajnálatos módon a társulás nem egyeztetett
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az ülés idıpontjáról, eredetileg április 23. Napjára volt kitőzve, de valami oknál fogva a szervezık
áttették a mai napra, ezért lesz ütközés a két ülés idıpontja között.
A társulás ülése 17 órakor kezdıdik.
Vass Ignác képviselı hozzászólásában a közmunka program keretében foglalkoztatásra kerülı
közmunkásoknak fizetendı bért kifogásolta. Ismeretei szerint ezek a munkanélküliek – beosztástól
függıen – 50.000 –100.000 Ft közötti bért fognak kapni. Igazságtalannak tartja azon
közalkalmazottakkal szemben, akik évek óta ugyan azon a munkahelyen dolgoznak 50.000 Ft
minimálbérért. Véleménye szerint ezzel a közalkalmazottak kissé le lettek degradálva.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a képviselı véleményével, de látni kell, hogy az
önkormányzatnak a pályázat szerinti bért kell fizetni, a bér mintegy 85 %-a állami támogatás, amit ki
kell, hogy használjunk. A foglalkoztatottak több, mint 85 %-a az 50.000 Ft-os minimálbért fogja
kapni, 7 fı 60.000 Ft körüli bért kap, míg a maradék néhány fı kap 100.000 Ft körül.
Ezek az ellentmondások sajnos évek óta a felszínen vannak, az intézményeknek saját körben kellene
áttekinteni, hogy mit tud a közalkalmazottak bérén javítani. Sajnos az önkormányzatnak nincs
pénzügyi fedezete arra, hogy a közalkalmazottak bérét a közmunkások bére felé emelje.
További napirend elıtti hozzászólás nem volt a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére.
15. napirendi pontként javasolta felvenni a tájékoztató a 2001. Évi pályázatokról tárgyú elıterjesztést,
16. Napirendként a Liget-fürdı fejlesztési munkáira létrehozott bizottság tájékoztatóját a beruházások
egyes eljárási folyamatairól, és a bizottság ügyrendjét, és 17. napirend lenne a bejelentések.
A meghívó szerinti 1-8 napirendekhez kiegészítı anyag került kiosztásra.
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a meghívóban felsorolt négy napirendi pont
megtárgyalására zárt ülés keretében kerülne sor.
Kérte a képviselıket döntsenek az ülés napirendjérıl.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Beszámoló a 2001. Évi költségvetés végrehajtásáról
Tájékoztató a Sport- és Ifjúsági alap tartalékának felhasználásáról
Kiss Bálint Általános Iskola és Óvoda intézmény létszámleépítése
A Tulipános és a Napsugár Óvodák fenntartóinak támogatási kérelme
Liget-fürdı szolgáltatási árainak emelése
Pályázat benyújtása a Békés Megyei Vízmővek Vállalathoz Öregszılı
ivóvízhálózatának bıvítése (I. ütem) érdekében
Pályázat benyújtása a szennyvízberuházás II-III üteméhez igényelt Békés megyei
Vízmővek Vállalat támogatására
Kner Emlékkút megvalósítására pályázat benyújtása
Pályázat benyújtása a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a Városi
Gondozási Központ fejlesztésével kapcsolatban
Liget-fürdı pályázata a Bm-i Területfejlesztési Tanácshoz a fedett gyógyfürdı
rekonstrukciója és a fedett uszoda építése érdekében
Házi szennyvíz bekötéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Állami Számvevıszék vizsgálati jelentése
Gyomaendrıd, Kossuth u. 32. Sz. alatti ingatlan értékesítésre történı meghirdetése
Gyomaendrıd, Szabadság téren lévı APOLLÓ Mozi értékesítésre történı
meghirdetése
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15. Tájékoztató a 2001. Évi pályázatokról
16. A Liget-fürdı fejlesztési munkáira létrehozott bizottság tájékoztatója a
beruházások egyes eljárási folyamatairól, a bizottság ügyrendje
17. Bejelentések
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után lakossági hozzászólásra került sor.
Putnoki László gyomaendrıdi lakos hozzászólásában a lakásépítési támogatás lehetısége felıl
érdeklıdött.
Néhány éve önerıbıl vásárolt egy régi típusú családi házat, melynek felújításához kapott 100.000 Ft
támogatást, melybıl 50.000 Ft-ot vissza kellett fizessen, mivel a feltételeként meghatározott második
gyermeke nem született meg. A lakás ameddig az önerejébıl futotta felújításra került, de még nincs
lakható állapotban, ahhoz, hogy be tudja fejezni, szüksége lenne még támogatásra. Erre azonban az
önkormányzat részérıl nincs lehetıség, mivel csak az elsı lakáshoz jutókat támogatják. Rajta kívül
még nagyon sok fiatal család van hasonló helyzetben, akinek lehet, hogy egy-kétszázezer forint
hiányzik ahhoz, hogy a lakásukat lakható állapotba tegyék. Kérte a képviselı-testületet, hogy a
rendelet módosításával teremtsék meg a támogatás igénylésének lehetıségét ezen családok számára is.
Uhrin Zoltánné a Humánpolitikai osztály vezetıje a felvetésre reagálva elmondta, a támogatási
kérelmek elbírálása a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik, aki bizonyos esetekben szokott
méltányosságot gyakorolni. Ahhoz azonban, hogy a család körülményeit megismerjék és adott esetben
a bizottság méltányosságot gyakoroljon az ügyfélnek be kell nyújtania a támogatási kérelmét, melyre
2002. Május 31 napjáig van lehetısége.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként annyit kívánt elmondani, hogy az önkormányzat csak a
rendelkezésére álló pénzügyi keret erejéig tud támogatást osztani. A családok lakáshelyzetének
megoldása elsıdlegesen nem önkormányzati feladat, mi csak kiegészítı támogatást tudunk adni az
állami támogatásokhoz. Elsısorban állami, pénzintézetek által nyújtott kedvezményes hitelek, azok,
amelyek ebben segítséget nyújtanak.
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a Polgármester a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés megvitatására kérte fel a képviselıket.
Megkérdezte az érintetteket, van e kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület a jelentést egyhangú 20 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 16/2002.(I.31.), 28/2002.(I.31.),
40/2002.(II.28.), 41/2002.(II.28.), 42/2002.(II.28.), 48/2002.(II.28.), 127/2001.(V.31.),
244/2001.(X.25.), 297/2001.(XI.29.) KT. számú határozatok végrehajtásáról készült
jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. Napirendi pont
Beszámoló a 2001. Évi költségvetés végrehajtásáról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál jelenlévı Bencze Lajosné és
Kovácsné Oláh Veronika okleveles könyvvizsgálókat. A könyvvizsgálók beszámolóval kapcsolatos
jelentése az elıterjesztés mellékleteként szerepel.
Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, a bizottsági
ülésen különösebb vita nem alakult ki a költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés végrehajtása az
elızetes elképzeléseknek, és az évközi változtatásoknak megfelelıen teljesült. A könyvvizsgálói
jelentést elfogadták, a bizottság nevében kérte a rendelet-tervezet elfogadását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elismeréssel szólt a beszámolóról. Tartalmilag és formailag is egy
átfogó képet kaptak a város múlt évi gazdálkodásról. A maga részérıl hiányolta a kihelyezett
vagyonnak a bemutatásáról szóló táblázatot. A szöveges részben van erre utalás, de ı egy tételes
felsorolást szeretett volna látni.
Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló hozzászólásában elmondta, ilyen szép gazdálkodásról szóló
beszámolóról egyre ritkábban adhatnak könyvvizsgálók jelentést. Ez méltán dicséri a képviselıtestület tagjainak munkáját és azokét, akik ebben közremőködtek.
A beszámolóból is látható, hogy az önkormányzat racionális gazdálkodásának eredményeként az
elmúlt évben jelentıs fejlıdés, vagyongyarapodás következett be, jelentısen nıtt a kincstárral
bevezetett vagyon, és a helyi adóbevétel.
A könyvvizsgálat nevében az elkövetkezı évekre is hasonló, hatékony és jó gazdálkodást kívánt a
városnak.
Tóth Lajosné a pénzügyi osztály vezetıje reagálva a képviselı asszony hozzászólására: az
államháztartási törvény kötelezıen nem írja elı az említett táblázatot, de kiegészítı táblázatként
minden további nélkül elkészíthetı. A következı beszámolóban már szerepeltetni fogják.
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester megköszönte a könyvvizsgálóknak a
beszámolóról adott pozitív jelentést, majd a rendelet-tervezet elfogadására kérte fel a képviselıket.
A döntés elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2002.(…...)KT. Sz. rendeletét
a 2001. Évi költségvetés végrehajtásáról
2. Napirendi pont
Tájékoztató a Sport-és Ifjúsági alap tartalékának felhasználásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét röviden
ismertesse a tájékoztató lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület által átruházott hatáskörben eljárva a
bizottság a sport-alap II.félévi tartalékának terhére 2002. Évre 100 ezer Ft támogatást szavazott meg a
Békés megyei sportolók olimpiai felkészülésének támogatására. A támogatást Domokos László a
megyei közgyőlés elnöke és a megyei Sportbizottság kérte a megye településeinek önkormányzataitól.
A megítélt támogatás összege nem sok, de gesztus értékő, hogy városunk is tegyen valamit ezért a
sportmozgalomért.
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Az Ifjúsági alap vonatkozásában, a tartalékban lévı 29.300 Ft-ot a bizottság két gyomaendrıdi fiatal
képzımővésznek ítélte oda. Molnár Zsuzsanna és Polányi László meghívást kaptak a Nagyenyeden
megrendezésre kerülı képzımővészeti kiállításra, és mivel mindketten tanulók a képek keretezésének
és kiszállítása költségeinek fedezésére kérték az önkormányzat segítségét. A testvérvárosi kapcsolat
ápolása érdekében a bizottság a támogatás megítélése mellett döntött.
Kérte a képviselıket a tájékoztató elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Hangya Lajosné a
Humánpolitikai Bizottság elnökének tájékoztatóját a Sport és Ifjúsági alap 2002. évi
II. félévi tartalékának felhasználásáról.
Határidı: azonnal
3. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézmény létszámleépítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény vezetıje kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyben a racionális létszámgazdálkodás fenntartása érdekébe 1 fı óvodai dajka
létszámelépítésének elrendelését kérte. Az álláshely megszőntetésére 2002. Május 1. Napjától kerülne
sor, az intézkedés következtében az óvoda létszáma 12 fırıl 11 fıre csökken.
Felkérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak figyelembe vételével döntsenek a
létszámleépítésrıl.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola óvodai
létszámát 2002. május 1. napjától – a racionális létszámgazdálkodás fenntartása
érdekében – egy dajka álláshellyel csökkenti, így a jelenleg jóváhagyott 12 fıs óvodai
létszám 11 fıre csökken. A létszám csökkentése a feladatellátást nem befolyásolja.
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a felszabaduló közalkalmazotti munkaerı
átcsoportosítására sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben
nincs lehetıség, ezért felmentéssel a közalkalmazott jogviszonyát meg kell szüntetni.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását
készítse elı, továbbá a polgármestert, hogy a létszám leépítés miatti munkáltatói
döntés pénzügyi kötelezettségének teljesítéséhez az egyszeri hozzájárulást igényelje
meg.
Határidı:

Felelıs:

A létszámcsökkentés tekintetében: 2002. május 1.
A többletköltség pályázatának benyújtására: 2002. október 10.
A rendelet módosítása tekintetében: 2002. június hónap
A lészámcsökkentés végrehajtásáért: Fülöp Istvánné igazgató
Pályázat benyújtásáért: Dr. Dávid Imre polgármester
A rendelet módosításáért: Dr. Csorba Csaba jegyzı
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4. Napirendi pont
Giricz Ilona a Tulipános Óvoda és Szmola Magdolna a Napsugár Óvodák fenntartójának
támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte az óvodák vezetıit van e kiegészíteni valójuk a
kérelemhez.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a polgármester tájékoztatásként elmondta, két óvoda
pályázatot kíván benyújtani a megyei Közoktatási Alapítványhoz eszközbeszerzésre, melyhez a
szükséges 20 % saját erıt támogatásként kérnék az önkormányzattól. A Tulipános óvoda 120 e Ft-ot,
míg a Napsugár óvodák 238 e Ft támogatást kérne. A véleményezı bizottságok a kérelmeket
megvitatták és javasolják a 20 % önerı biztosítását, melynek fedezeteként a közoktatási intézmények
eszközbeszerzésére elkülönített összeget javasolják megnevezni.
A maga részérıl a határozati javaslatokat annyiban kérte kiegészíteni, miszerint a benyújtandó
pályázathoz maximum 20 % önerı kerül biztosításra.
A képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangú 20 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Giricz Ilona a Tulipános
Óvoda fenntartója részére a Békés Megyei Közoktatási Alapítványhoz
eszközbeszerzésre benyújtandó pályázatához 20 %, maximum 120 ezer Ft önerıt
biztosítja. A támogatás fedezetéül 1/2002. (II. 5.) KT. sz. rendelet Gyomaendrıd
Város 2002. évi költségvetés 5. sz. melléklet – kötelezı eszközbeszerzés – tartalékát
jelöli ki.
Határidı: kifizetés a pályázat elnyerése esetén
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szmola Magdolna a
Napsugár Óvodák fenntartója részére a Békés Megyei Közoktatási Alapítványhoz
eszközbeszerzésre benyújtandó pályázatához 20 %, maximum 238 ezer Ft önerıt
biztosítja. A támogatás fedezetéül 1/2002. (II. 5.) KT. sz. rendelet Gyomaendrıd
Város 2002. évi költségvetés 5. sz. melléklet – kötelezı eszközbeszerzés – tartalékát
jelöli ki.
Határidı: kifizetés a pályázat elnyerése esetén
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
5. Napirendi pont
Liget fürdı szolgáltatásainak árváltozása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Vass Ignác képviselı urat a fürdı vezetıjét, kíván e
kiegészítést tenni a napirendi ponthoz.
Vass Ignác képviselı, a fürdı vezetıje a leírtakhoz annyit kívánt elmondani, hogy a fürdı fejlesztési
pályázatának készítésekor egy komoly gazdaságossági számítást készítettek a megtérülésre. Ennek a
számításnak egyik része volt a bevételi oldal, aminek egy részét a szolgáltatás árakból keletkezı
bevétel jelenti.
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A beruházás megvalósulásától – 2003-tól – az intézménynek 600 Ft-os belépıvel kellene indulni,
ennyi lenne a minimális belépı. Ha ebben az évben nem emelnek árakat, nagyon nehéz lesz a
vendégeknek megmagyarázni, hogy 2003-tól folyamatosan 200 vagy 300 %-al emelik majd az árakat.
Mint azt a részletes indokolásban is leírta, ezekkel az árakkal messze nem lesznek drágábbak, mint a
többi fürdı. A helyi lakosok részére vannak olyan kedvezmények, amelyeket mindenki igénybe tud
venni. Például 16 óra után a felnıtt belépı fele az egész napos belépınek, bérlet vásárlása esetén pedig
még kedvezıbbek az árak.
Ahhoz, hogy teljesíteni tudják azokat az elvárásokat, amit a fenntartó támasztott a fürdıvel szemben,
szükségük van egy ilyen fajta árbevételre.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, a bizottság elég
hosszan tárgyalta ezt a témát. Nem az összegszerőséget sokallták, hanem a százalékos változás
mértékét, ezért is kérték a fürdı vezetıjét, hogy a testület ülésére készítsen egy részletes indokolást az
árváltozások mértékérıl, melyben mutassa be a környékünkön lévı, a gyomaendrıdihez hasonló
fürdık belépı díjait.
A bizottság nevében kérte a képviselı-testületet, hogy az indokolásban leírtak alapján vegyék
tudomásul az intézmény által meghatározott szolgáltatási árak mértékét. Százalékosan soknak tőnhet,
de összegszerőségében egyet lehet érteni vele. A döntés során figyelemmel kell lenni arra, hogy egy
bizonyos idı után, egy bizonyos árszínvonalat el kell, hogy érjenek ahhoz, hogy minél kisebb
önkormányzati támogatással üzemelhessen a fürdı.
Dr. Dávid Imre polgármester is egyetértett azzal, hogy egy folyamatos áremelkedés kedvezıbb, mint
egy egyszeri nagy áremelkedés.
A fürdı beruházás éppen a szezon közepén fog elindulni, a fürdı vezetésének mindent meg kell tenni
azért, hogy ez idı alatt is zavartalan legyen a vendégek ellátása.
Lezárva a témát a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget-fürdı 2002. Május 1. Napjától
alkalmazandó szolgáltatási árait az alábbiak szerint veszi tudomásul:
Belépıjegyek:
Egész napos felnıtt fürdıbelépı
Kedvezményes egész napos fürdıbelépı
16 óra utáni felnıtt fürdıbelépı
Kádfürdı
Masszázs
Vízsugármasszázs
Gyógytorna
Szauna fürdıbelépıvel
Kabinhasználat
Szolárium

Ft
400
250
200
400
800
800
500
600
400
25 Ft/perc

Bérletek:
Felnıtt havi bérlet:
Kedvezményes havi bérlet
Felnıtt heti bérlet
Kedvezményes heti bérlet

8000
5000
2600
1500
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Kemping
Lakókocsi, sátras utánfutóhely
Lakóautóhely
Sátorhely 9 m2-ig
Sátorhely 9 m2 felett
Parkolás

1700
2000
1500
2000
300

Határidı: 2002. Május 1.
Felelıs: Vass Ignác fürdıvezetı
6. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Békés Megyei Vízmővek Vállalathoz Öregszılı ivóvízhálózatának
bıvítése (I. ütem) érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városüzemeltetési osztály vezetıjét a napirendi
pont ismertetésére.
Szujó Zsolt osztályvezetı a felkérésre elmondta, a 2002. Évi költségvetés elfogadásakor az öregszılıi
ivóvíz beruházásra a felhalmozási kiadások között 3.901 e Ft-ot különített el a képviselı-testület saját
erıként. Kérte, hogy ezt az összeget a Vízmővek Vállalathoz benyújtandó pályázathoz is biztosítani
szíveskedjenek. Ezzel az elbírálás során kedvezıbb helyzetbe kerülhet a benyújtott pályázatunk.
Kérte továbbá, hogy a beruházás üzembe helyezését követıen a 67 %-os rákötöttségi arányt a
képviselı-testület garantálja.
Dr. Dávid Imre polgármester nagyon bízott a 67 %-os rákötöttségben, ugyanis a vízmővek vállalat
csak ebben az esetben nyújt támogatást. Ezt úgy tudják elısegíteni, ha az utcai közkifolyókat a
minimálisra lecsökkentik.
Úgy tőnik, hogy a szükséges pénzösszeg rendelkezésre fog állni, a vízmővek vállalat igazgatójától is
ígéretet kaptunk a pályázat pozitív elbírálására.
Dezsı Zoltán alpolgármester megkérdezte, történt e felmérés az érintett lakosság körében az
igényeket illetıen. Van e reális alapja annak, hogy a vízmővek által elıírt kötelezettségnek meg
tudunk felelni.
Jakus Imre, mint az érintett választókörzet képviselıje a kérdésre válaszolva elmondta, erre
vonatkozó felmérés ez idáig nem történt. Emlékezete szerint ebben az önkormányzati ciklusban
negyedik alkalommal szerepel a napirendek között az öregszılıi ivóvíz beruházás. Az elıterjesztett
anyagok mindegyikében volt valami változás. İ személy szerint erre vonatkozó tervdokumentációt,
vázrajzot ez idáig nem látott, de ahogy ezt rendelkezésére bocsátják, úgy az igényfelmérést el fogják
kezdeni a lakosság körében.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a tervdokumentáció rendelkezésre áll a
Városüzemeltetési osztályon bár mikor meg lehet tekinteni. Az érintetteknek abban kell
együttmőködni, hogy a szükséges rákötés megtörténjen, valamennyi fél érdeke ezt kívánja.
További hozzászólás, vélemény nem volt a polgármester figyelemmel az osztályvezetı kérésére a
határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a Képviselı-testület a
beruházás megvalósításához 3.901 e Ft saját erıt biztosít, melyet a 2002. Évi költségvetésében a
felhalmozási célú kiadásai között szerepeltet.
A beruházás a lakosság igényeit tükrözi, az érintett területre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosok
legalább 60 %-a vállalja a hálózatra való bekötést.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az öregszılıi ivóvízhálózat bıvítés I.
ütemének 2002 évi megvalósításával.
A Képviselı-testület a 19.503.448 Ft nettó összköltségő öregszılıi ivóvízhálózat bıvítés I.
ütemének megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a Békés Megyei Vízmővek
Vállalathoz 7.801.379 Ft vissza nem térítendı támogatás elnyerése érdekében.
A Képviselı-testület a beruházás megvalósításához 3.901 e Ft saját erıt biztosít, melyet a
2002. Évi költségvetésében a felhalmozási célú kiadásai között szerepeltet.
A beruházás a lakosság igényeit tükrözi, az érintett területre vonatkozóan az ingatlan
tulajdonosok legalább 67 %-a vállalta a hálózatra való bekötést.
Határidı: 2002. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Gyomaendrıd szennyvízberuházás II-III. üteméhez igényelt Békés
Megyei Vízmővek Vállalat támogatására
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a megvalósítandó szennyvíz beruházás II-III. üteméhez
önkormányzatunk támogatásra jogosult a Békés Megyei Vízmővek Vállalattól. A beruházásban
elszámolható
éves
költségek
5 %-áig terjedhet a vállalattól igényelt támogatás. 2001. évben az igényelt 5 % helyett egy maximált
támogatást nyújtott számunkra a vízmő vállalat. Az elızı évben beérkezett számlák alapján számított
5 % erejéig most visszamenıleg igényeljük az elmaradt támogatást. Továbbá a várható 2002. évi
kifizetések alapján megpályázzuk az ez évi 5 %-ot is az elıterjesztésben felsoroltak alapján.
Megkérdezte a képviselıket, van e kérdésük, észrevételük a napirendi ponthoz.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat
egyhangú 20 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a gyomaendrıdi szennyvízberuházás
II-III. ütemének támogatására a Békés Megyei Vízmővek Vállalathoz benyújtandó
pályázattal.
2. /
Az igényelt támogatás összege a beruházás költségeinek 5 %-a, tételesen a 2001. évrıl
elmaradt 2 086. 935 Ft és a 2002. évi 30. 913.071 Ft, összesen: 33. 000. 006 Ft.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2002. április 30.

8. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Képzı-és Iparmővészeti Lektorátus által kiírt köztéri képzı-és
iparmővészeti alkotások támogatására a Kner emlékkút kialakítása érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy a döntésüket az utólag kiosztott módosított
elıterjesztésben leírtak figyelembe vételével szíveskedjenek meghozni.
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Az eredetileg beterjesztett összegek a Kungl György mővész úr által megküldött részletes költségvetés
adatai alapján módosultak.
A Kner kút kialakításához az önkormányzati saját erı a költségvetésben rendelkezés áll.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság a pályázat benyújtásának támogatását javasolta a
képviselı-testületnek.
A Képviselı-testület egyetértve a javaslattal egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Képzı- és
Iparmővészeti Lektorátus Közösségi célú köztéri mővészeti alkotások központi
támogatására.
Az alkotás megvalósításához biztosított saját forrás:
2 275 E Ft (52 %)
Az alkotás megvalósításához igényelt lektorátusi támogatás: 2 100 E Ft (48 %)
A megvalósítás összköltsége:
4 375 E Ft (100 %)
A saját forrást a Képviselı-testület 2002. évi költségvetési rendeletébıl biztosítja,
melybıl a Kner kút megvalósítására 2 275 E Ft elkülönített összeg jelölhetı meg.
Határidı: 2002. május 4.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési célú keretének terhére a Városi Gondozási Központ fejlesztésével kapcsolatban
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Gellai Józsefnét az intézmény vezetıjét, kíván e szóbeli
kiegészítést tenni a napirendi ponthoz.
Gellai Józsefné intézményvezetı annyit kívánt elmondani, hogy 2002. januárjában az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz a Gondozási Központ HACCP
elıírásainak megfelelı konyhai eszközök, berendezések beszerzése érdekében. A fejlesztés
összköltsége 6.000.000 Ft volt, melynek megvalósításához az önkormányzat 2.000.000 Ft önerıt
biztosított. A benyújtott pályázaton igényelt 4.000.000 Ft támogatásból a minisztérium 1.000.000 Ft
támogatást ítélt meg, mely az eredeti igényelt támogatásnak a 25 %-a. Ennek megfelelıen
csökkentett tartalommal, összesen 1.500 E Ft összköltséggel valósul meg a fejlesztés, így a 2000.000
Ft önkormányzati forrásból 500.000 Ft-ot használnak fel az eszközvásárláshoz.
Kérése a Tisztelt Képviselı-testület felé, hogy a csökkentett összegő és tartalmú fejlesztés ellenére ne
vonják el az intézménytıl a felszabaduló 1.500.000 Ft önkormányzati forrást, hanem engedélyezzék
annak, felhasználását a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési célú keretére benyújtásra kerülı pályázatnál.
A területfejlesztési tanács által meghirdetett pályázattal lehetıség nyílik arra, hogy az İszikék Idısek
Otthonában az intézményhálózatot ellátó konyha elkészülte után a régi konyhai helyiségek
funkciójának megváltoztatásával kapcsolatos átalakításokhoz kiegészítı forrást igényeljenek.
A keretre pályázatot csak önkormányzatok nyújthatnak be, ezért kérte, hogy a beruházás forrásainak
biztosítása érdekében az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot, és adja hozzájárulását a fejlesztés
megvalósításához szükséges 1.500.000 Ft önkormányzati forrás biztosításához.
A pályázaton igényelt 3.500 e Ft támogatás elnyerése esetén az İszikék Idısek Otthona olyan profilt
tud felvenni, ami alapján a gyomai részen a beruházás véglegesnek tekinthetı.
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Tájékoztatásként elmondta, hogy az intézményhálózatot ellátó konya kialakítás munkálatai megfelelı
ütemben haladnak, minden remény meg van arra, hogy szeptemberben olyan konyha kerül átadásra,
ami a szakhatóságok elıírásainak minden szinten megfelel.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga részérıl támogatta az intézmény kérését, javasolta a képviselıtestületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú keretére a
Városi Gondozási Központ intézményhálózatát ellátó konyha HACCP
minıségbiztosítási rendszer követelményeinek való megfelelés érdekében való
kialakítása utáni felszabaduló konyhai helyiségek funkciójának megváltoztatásával
kapcsolatos átalakítási munkálatok elvégzése és a funkcióváltozással kapcsolatos
berendezések beszerzése érdekében vissza nem térítendı támogatás elnyerésére.
A kialakítandó új közösségi helyiségek a Városi Gondozási Központ İszikék idısek
Otthona lakói ellátásának színvonaljavítását szolgálják.
A fejlesztés forrásösszetétele:
- Önkormányzati saját erı (30%):
1.500 E Ft
- Igényelt BMTT – TEKI támogatás (70%):
3.500 E Ft
Összesen (100%):
5.000 E Ft
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges saját erıt
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2002. évi költségvetésébıl biztosítja az
alábbiak szerint:
-Szociális intézmény egyszeri beköltözési hozzájár. 10 %:
400 E Ft
-Szociális intézmény egyszeri beköltözési hozzájár. 60 %:
1. 093 E Ft
-Önkormányzat 2002. évi költségvetési rendelete
felhalmozási tartalék (Egyéb pályázati alapból)
7 E Ft
Saját erı összesen:
1.500 E Ft
3. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt a 2002. évi Költségvetési
rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: A pályázat benyújtására 2002. augusztus 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: A költségvetési rendelet módosítására: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
10. Napirendi pont
Liget-fürdı pályázata a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Területfejlesztési
célelıirányzatára a fedett gyógyfürdı rekonstrukciója és a fedett uszoda építése érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázati felhívása
alapján a fürdınek lehetısége van pályázni a beruházás forrásainak biztosítására, a saját erı
csökkentése érdekében.
Kérte a képviselı-testületet támogassák az intézmény ez irányú szándékát.
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A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
1.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért a Liget-fürdı fejlesztésével
és támogatja azon szándékát, mely szerint pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács területfejlesztési célelıirányzatára a fedett
gyógyfürdı rekonstrukciója és a fedett uszoda építése érdekében.
2.
Képviselı-testület a fejlesztés megvalósításához 102.553.000 Ft
önkormányzati forrást biztosít a 2002. évi költségvetési rendelete alapján az
alábbi ütemezésben:
2002 évben
2003 évben

28.680.000 Ft
73.873.000 Ft

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. Napirendi pont
Házi szennyvíz bekötéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés készítıjét annak
lényegi ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a szennyvízberuházás elérkezik egy olyan ütemhez, amikor a fı
öblözetek egy részének az átadása megtörténik, és hozzá lehet kezdeni a házi bekötésekhez. A házi
bekötésekhez a képviselı-testületnek jelentıs érdeke főzıdik, mivel a szükséges rákötöttségi
százalékot teljesíteni kell. A házi rákötéseket nem csak az állami támogatás igénybevétele miatt
szükséges támogatni, hanem a miatt is, hogy ez a beruházás elérje a célját.
A beterjesztésre került megállapodás-tervezet elfogadása csupán a szervezeti kérdésekben hivatott
dönteni. A bizottsági üléseken vita volt arról, hogyan történt az együttmőködı felek kiválasztása, a
Rau és Társa Bt. meghatározása. Mindez a Vízi Közmő Társulat feladata volt, ı végezte az árajánlatok
bekérését és a társulás intézı bizottsága döntött arról, hogy melyik ajánlatot tartja a legkedvezıbbnek.
A hivatal feladata mindössze az volt, hogy ezt a megállapodás-tervezetet elıkészítse, a képviselıtestületnek pedig az, hogy ezt jóváhagyja. Amely által megteremtıdik annak lehetısége, hogy a
szociális rendeletben biztosított támogatást az ingatlan tulajdonosok igénybe tudják venni, a tárulás
pedig a tulajdonos és a betéti társaság közötti közvetítı feladatokat elvégezze.
Kovács Attila képviselı a maga részérıl inkorrektnek tartotta azt az eljárási módot, ahogyan a társulat
a Rau és Társa Bt-t kiválasztotta. Tudni kell ugyanis, hogy az elmúlt év októberében négy céget kért
fel a társulat, hogy adjon árajánlatot ennek a munkának az elvégzésére. Három vállalkozó be is adta
az ajánlatát, de akkor még szó sem volt a fent említett betéti társaságról. Az ajánlatokat november 15ig kellett leadni, amelyet követıen meglepetten értesültek a sajtón keresztül arról, hogy ezen cégek
ajánlata kedvezıtlen és a társulás a Rau és Társa Bt. ajánlatát tartja kedvezınek, aki viszont csak ez év
márciusában adta meg ajánlatát.
Hangsúlyozta, nem a vállalkozó ellen van kifogása, hanem az eljárási móddal, ahogy kiválasztásra
került.
Dezsı Zoltán alpolgármester, mint azt az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén is elmondta, etikátlannak
tartotta ezt az eljárási módot, így a szavazás során nemmel fog szavazni.
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gellai Imre alpolgármester urat, mint a Vízi Közmő Társulat
intézı bizottságának tagját, néhány szóval reagáljon a fenti véleményekre.
Gellai Imre alpolgármester hangsúlyozta, arra nem tud választ adni, hogy a vállalkozók által beadott
árajánlatoknak mi volt a beadási dátuma, de az biztos, hogy a bírálatkor a Rau és Társa Bt. ajánlata is
bent volt a többivel együtt. A betéti társaság ajánlata lényegesen kedvezıbb volt, a Bt. 600 Ft-os
ajánlatával szemben a többi cég ajánlata 1000 Ft felett volt.
A bírálatkor nem volt szó arról, hogy ez az ajánlat nem határidıre érkezett. A bizottság a bent lévı
ajánlatok közül választott.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az eljárási móddal kapcsolatos kifogást a társulat felé
kellene jelezni a képviselı uraknak. A döntés nem a képviselı-testület hatáskörébe tartozott.
A város érdeke mindenképpen az volt, hogy minél kisebb költségen történjen meg a házi rákötés.
Kovács Attila képviselı elmondta, lassan már két hete, hogy a társulat elnökét – elfoglaltságára
hivatkozva – sem telefonon, sem személyesen nem lehet utolérni.
A tény az, hogy annak idején éppen Rau József úr a hivatal Városüzemeltetési osztályának akkori
vezetıje, a társulás mőszaki megbízottja - aki idıközben lett vállalkozó – volt az, aki megadta azokat a
szempontokat, amely alapján a cégeknek az árajánlatot ki kellett dolgozni. Utána pedig hirtelen
megváltoztak a dolgok, az ajánlatot tevı cégek nem is kaptak tájékoztatást arról, hogy kinek milyen
mőszaki tartalom van az ajánlatában.
Ismételten hangsúlyozta, nem a vállalkozó ellen van kifogása, örül annak, hogy helyi cég nyerte el a
munkát, csak az eljárási módot kifogásolja. A beruházást végzı fıvállalkozónál – Alterra Kft –
felszabadult jó néhány kisvállalkozó, akiket szintén fel lehetett volna kérni ajánlat tevésre, de nekik
meg sem volt adva a lehetıséget arra, hogy pályázzanak, csak egy cégnek lehetett utólag pályázni.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hangsúlyozta, jelen esetben
a vízi közmő társulat döntésérıl van szó, aki, ha szabálytalanul járt el ebben az ügyben, lelke rajta. Az
észrevételeket, kifogásokat feléjük kell megtenni.
Az önkormányzat feladata, hogy a város részére minél gazdaságosabban és minél nagyobb garanciák
mellett meg tudjuk csinálni ezt a háromoldalú megállapodást, amennyiben azzal egyetértenek.
További hozzászólás, vélemény nem volt a polgármester lezárva a vitát a határozati javaslat
elfogadására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét
képezı házi szennyvíz bekötéssel kapcsolatos a Hármas-Körös Csatornamő Beruházó
Vízi Közmő Társulat, valamint a Rau és Társa Bt. közötti megállapodást.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Jakus Imre képviselı távozott az ülésrıl a jelenlévı képviselık száma 19 fı. /
12. Napirendi pont
Állami Számvevıszék vizsgálati jelentése
Kovács Attila képviselı a napirend tárgyalása elıtt összeférhetetlenségét jelentette be ezért kérte a
döntéshozatalból történı kizárását.
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket döntsenek a képviselı úr kizárásáról. A
szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés meghozatalához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/2002.(IV. 25.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Kovács Attila képviselıt kizárja az Állami
Számvevıszék vizsgálati jelentése tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Ezt követıen Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Gere Miklós urat, az Alterra Kft. megjelent
képviselıjét és Mochnács Pál urat a Békés Mérnök Kft. ügyvezetıjét, majd felkérte Dr. Csorba Csaba
jegyzıt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az ÁSZ által küldött visszaigazolás az
általunk küldött észrevételre megérkezett, de az ügyrendi és jogi bizottság valamint a humánpolitikai
bizottság nem tárgyalta, mivel a levél az üléseket követı napon érkezett. A levél lényege, hogy az
önkormányzat levelében tett észrevételeket az Állami Számvevıszék elfogadja.
A bizottságok elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek a határozati javaslatot, amelynek
lényege, hogy a Békés Mérnök Kft. jelentésével és az Állami Számvevıszék észrevételre tett
visszaigazolásával valamint az egyéb írásbeli jelentésekkel egyetemben a képviselı-testület
tudomásul veszi az Állami Számvevıszék által készített vizsgálati jelentésben foglaltakat.
A bizottsági üléseken több kérdés is felvetıdött a kivitelezés ütemezésével kapcsolatban, ezen belül
az alvállalkozók kérdése tekintetében, ezért célszerőnek látták, hogy a kivitelezı képviselıjét
meghívják a mai ülésre, aki adott esetben a kérdésekre megfelelı választ tud adni. Továbbá célszerő a
kivitelezı jelenléte azért is, mert a szennyvízberuházás egy nagyobb szakaszának átadás-átvétele van
folyamatban. A módosított szerzıdésnek megfelelıen a határidı tartható, mely módosítás az elsı
ütem határidejét módosítja.
Lényeges kérdés volt a bizottsági üléseken, hogy a lebonyolító személyében szükséges-e változtatni,
van-e olyan mértékő bizalomvesztés az önkormányzat részérıl, hogy változtasson. A bizottságok
véleménye az volt, hogy a beruházás során valóban elıfordultak olyan hibák, melyeket az ÁSZ a
vizsgálat során feltárt, de azok nem voltak olyan súlyosak, ami miatt indokoltnak tartanák a
lebonyolító személyén változtatni. arra azonban nyomatékosan felhívták a lebonyolító figyelmét,
hogy a megbízás teljesítése során a jogszabályi elıírások következetes betartásával és a megrendelı
érdekeink maximális szem elıtt tartásával járjon el.
Minden olyan lényeges szerzıdés, és szerzıdésmódosítás, ami a beruházást érinti, megtalálható az
elıterjesztésben.
Dezsı Zoltán alpolgármester hozzászólásában elhangzott, hogy az Ügyrendi és Jogi bizottság ülésén
is felvetette észrevételeit az Állami Számvevıszék vizsgálati anyagában lévı számlázásokkal
kapcsolatos megállapításokra vonatkozóan. Konkrétan: a számla kibocsátás dátuma több esetben
megelızi az adott öblözet munkálataira vonatkozó szerzıdéskötés idıpontját. Amikor a pályázati
kiírással foglalkozott a képviselı-testület, olyan elvárásokat próbált megfogalmazni a leendı
kivitelezıvel, illetve pályázóval szemben, hogy többségében lehetıség szerint olyan pályázók
jelenjenek meg és végezzék a kivitelezıi feladatokat, akik elıfinanszírozást tudnak biztosítani, jelenleg ez ellentmondásos. Az anyag mellékleteként szerepel számla az Alterra mőszaki ellenırének
aláírásával. A Képviselı-testület tagjai között van érintett, aki mint alvállalkozó szerepel az Alterra
Kft-nél.
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Az összehasonlítás kapcsán megállapítást nyert, hogy késıbb kaptak felkérést a kivitelezésre az adott
utcában, mint a számlázási dátum. Ebben a formában az önkormányzat, mint elıfinanszírozó
jelentkezik az adott munkánál.
Szintén a bizottság ülésén hangzott el, hogy a Békés Mérnök Kft-vel kapcsolatosan felmerült
bizonyos mértékő bizalomvesztés. Véleménye szerint a beruházás nagysága miatt nem célszerő az
önkormányzatnak ebben a stádiumban a lebonyolító személyén változtatni. Remélhetıleg a felmerülı
problémákat a továbbiakban tudják rendezni. Bízik abban, hogy a kivitelezéssel nem lesznek a
továbbiakban gondok.
Gere Miklós az Alterra Kft. megjelent képviselıje a felvetésekre az elıfinanszírozással
kapcsolatosan elmondta, hogy a 2001-es évben összesen 339.277 ezer Ft került kiszámlázásra, ami
valójában elkészült mőszaki tartalom 405.506 ezer Ft. Ez annyit jelent, hogy a 2001-es évben 65
millió Ft-tal több csatorna készült el, mint amennyit leszámláztak. 2002-es évben 568.873 ezer Ft
került leszámlázásra, ezzel szemben 690 millió Ft értékő csatorna készült el, tehát kb. 120 millió Ft
értékő mőszaki tartalommal több készült el. A 2003. évi csatornázási munkálatokból már a 2002-es
évben szeretnének megvalósítani, ezért szerzıdésmódosítást kérnének, mivel az idei csatorna, ami kb.
18 km, augusztus hónapban elkészül.
/Jakus Imre képviselı megérkezett az ülésre, a jelen lévı képviselık száma 20 fı./
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elhangzott, hogy a kivitelezı által küldött számlákat ı
a lebonyolító cég igazolása után írja alá.
A továbbiakban elmondta, hogy a múlt évi állami támogatásokat az önkormányzat még nem vette
igénybe. Az idı eddig jó, véleménye szerint a munkákat folytatni kell, amíg az önkormányzat tudja
finanszírozni állami támogatás igénybevétele nélkül.
Az alpolgármester úr hozzászólásában elhangzott, hogy olyan csatornázási munkálat került
leszámlázásra, amely még nem készült el.
Gere Miklós hangsúlyozta, a számlákat minden esetben egy tételes létesítmény jegyzék alapján
készítik el, ami a számla mellékletként szerepel. Ez a jegyzék tartalmazza az elkészült mőszaki
tartalmat. Elıfordulhatott, hogy a valamely elkészült öblözetbe nem az az utca szerepelt, amely már
elkészült, de olyan nem került leszámlázásra, ami nem készült el. Ez abból adódhatott, hogy bele
kezdtek olyan utcák csatornázási munkálataiba, amelyek késıbbi idıpontra voltak ütemezve. Az év
végére kb 65 millió Ft-tal valósul meg több csatornázási munkálat, mint amennyi kiszámlázásra kerül,
tehát elıszámlázás nem történhet.
Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft. ügyvezetıje a felvetésekre elmondta, a vállalkozóval megkötött
szerzıdés tartalmaz egy pénzügyi ütemezést, mely a közbeszerzési eljárás során ütemezésre került.
Az elvégzett teljesítést annak megfelelıen igazolni kell. Olyan jellegő igazolások, melyek az
önkormányzat érdekeit sértették volna nem történtek, valóban voltak eltérések a csatornázási munkák
tervezett ütemezéseiben. Ezen okokból kérné a fıvállalkozó a szerzıdésmódosítást, mégpedig, hogy
készültségi fok alapján történjen a számlázás. A készültségi fok alapján történı számlázás egy
bizonyos öblözet elkészültségét tartalmazza, és ehhez kell hozzárendelni azokat az utcákat, melyek
csatornázási munkálatai valóban elkészültek. Mind a teljesítésigazolás ezen formája, mind pedig a
visszatartott összegek kérdése, ami a 80%-hoz és a 20%-hoz igazodik, az önkormányzattal egyeztetve
volt, ennek megfelelıen történtek meg a módosítások. Az alpolgármester úr észrevétele részben igaz,
abból a szempontból, hogy az elsı részszámlánál valóban voltak olyan teljesítések, - a hozzátartozó
átemelı 50%-os készültségi fokkal kiszámlázásra került már a kivitelezés konkrét megkezdése elıtt.
Gellai Imre alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy a bizottsági üléseken és a képviselıtestületi üléseken elhangzott, hogy a helyi alvállalkozókat elınyben kellene részesíteni, mint
alvállalkozókat. Vannak olyan helyi alvállalkozók, akik szeretnének a csatornázási munkákba
bekapcsolódni, illetve folyamatosan részt venni.
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Elıfordult, hogy a helyi vállalkozók befejeztek egy szakaszt és utána hetekig nem volt munkájuk, más
alvállalkozók viszont, még átadás elıtt elkezdhették a következı szakaszt. Indokolni kellene, hogy
egy helyi vállalkozó milyen okból nem kap további megbízást.
További felvetésében elhangzott, hogy az önkormányzat fogadott egy kft-t, aki képviseli a várost.
Lakossági kifogásként elhangzott több esetben, hogy nem észlelik a beruházás munkálatainál a
mőszaki ellenır jelenlétét.
Az önkormányzat és a Békés Mérnök Kft. között létrejött megállapodást véleménye szerint nem
kellene felbontani.
Gere Miklós az alpolgármester úr által elhangzott felvetésekre elmondta, hogy jelenleg is helyi
vállalkozók - a Dütitrans Kft., Dógi Ambrus - dolgoznak a gyomai településrészen, az endrıdi
településrészen a Dambatter Kft., a Rácz és Társa Kft. valamint a Tótkaép Kft.. A tavalyi évben is
dolgoztak ezek az alvállalkozók. Amikor elkészültek a tavalyi évrıl áthúzódott csatornázási munkák,
valóban volt egy pár hetes pihenı, azért mivel az idei év az augusztusi hónapban elkészül, várták,
hogyan fordul az idı, a munkaellátottság hogyan alakul mindkét településrészen, jelenleg minden
alvállalkozó dolgozik. Az alvállalkozók munkavégzésével voltak problémák, van olyan alvállalkozó,
ahol az út helyreállítással voltak gondok. A csatornázási munkákkal minden alvállalkozó esetében
elégedettek voltak.
Lakossággal még problémák nem fordultak elı, esetleg annyi, hogy a lakosok nem engedték be a
munkásokat, e miatt a bekötés nem készül el, vagy a telekhatár elıtt lezárják a csövet, és nem
folytatják tovább, de ez a város területén csak 5-6 esetben fordult elı.
Mochnács Pál a fenti felvetésekre reagálva elmondta, a munkaminıség ellenırzésével kapcsolatosan
a kamerázási vizsgálat újszerő dolgot jelent, az eddigi csatornaépítéseket tükrözéssel és víztartási
próbákkal ellenırizték. A kamerázás korszerő módszer, mert a csatornába egy videó kamerát
engednek le, amely bemutatja a csatorna minden olyan jellegő hibáját, ami késıbb gondot okozhat.
Ami újbóli elkészítést jelent az ilyen jellegő csatorna építésnél, az ha van törés, vagy a kerek csatorna,
aminek késıbb is annak kellene lennie, összenyomódik, vagy repedés van a csatornán, vagy a
gumigyőrő belóg, ekkor minden esetben javítani kell. Ezekhez az idıpontokhoz kapcsolódik a 90 nap,
ha az eltelt 90 nap után nincs elformálódva a mőanyag csı, akkor késıbb már nincs a vezetékkel
gond. Feladatuk, hogy az ilyen jellegő minıségi észrevételeket az üzemeltetıvel közösen megtegyük,
hogy egy-két év múlva ne kelljen ismételten az utcákat feltörni. Az eddig átadott szakaszokon 400
méterenként elıfordultak ilyen gondok, melyeket javítani kellett. Véleménye szerint ez elfogadható.
A mőszaki átadásnak és átvételnek az a célja, hogy minden olyan okmány megfogalmazásra és
leírásra kerüljön, ami a csatorna jó minıségét igazolja. A Csókási és a Népligeti utcák átadása már
megtörtént, gyakorlatilag az „A” öblözetet is átadták és 2002. május 2-ra lett kitőzve a további belsı
mőszaki átadás átvétel. Ha a további két átemelı körzet ugyanilyen jó minıségben készül el,
véleménye szerint a további kedvezıtlen viszonyok, amik a csatornaépítésnél meg vannak, ez jó
munkavégzés. Véleménye szerint azoknak a lakosoknak, akik közvetlenül elszenvedik azt, hogy a
kivitelezıknek vissza kell menni még egyszer kijavítani a hibát, ıket ez valóban nem nyugtatja meg,
de a csatorna építés nem könnyő munka, mert itt 2-3 m mélységben kell megcsinálni bizonyos
körülmények között, ezek elviselhetı hibajavítások, feladatuk, hogy ezeket észleljék és javítsák.
A pénzügyi és gazdasági bizottság tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy havonta rendszeresen
az elsı hét szerdai napján konzultációs tárgyalások, egyeztetések folynak, ahol a beruházással
kapcsolatos minden lényeges kérdést megvitatnak, és rögzítik az elhangzottakat. Hetente a szerdai
napokon azok a mőszaki átadások átvételek megvitatására kerül sor, ami a folyamatos munkavégzés
kapcsán jelentkezik. Ugyanakkor a víztartási próbákon minden esetben jelen kell lenni.
A társulattal az ilyen jellegő egyeztetési kapcsolatot még nem vették fel, de a mai napon lesz társulati
ülés, ahol felvetik ezt a kapcsolat felvételt. Az utcabizalmiak segítségét kérné a tekintetbe, hogy
közvetlen kapcsolatot tudjanak kialakítani. A továbbiakban törekednek arra, hogy a mőszaki
ellenırök a kivitelezési munkákat meghaladva a helyi mővezetıvel vagy építésvezetıvel ezeket
bejárják, és idıben jelezni tudják ezeket a kérdéseket.
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy minden bizottság tárgyalta az ÁSZ által kiadott
vizsgálati jelentést, a számlázásnál érzékelhetı, hogy nem elıszámlázás és nem túl számlázás történt,
de valami tévedés mégis elıfordult.
Véleménye szerint a beruházás vizsgálata némiképp teher is volt, de ugyanakkor hasznos is. Jelen
esetben állami pénzekrıl van szó, a város érdeke, hogy a beruházás tisztességesen befejezıdjön.
Kérné, hogy a Békés Mérnök Kft. a kéthavonta történı jelentéseknek tegyen eleget.
A várható idei 1500 rákötésbıl, kb. jelenleg 10%-nál tart a város, bízik abban, hogy a 90%-os rákötést
eléri a város.
A helyi vállalkozók foglalkoztatását meg kellene oldani, de ugyanakkor a minıségbıl és a határidıbıl
nem lehet engedni.
A jelentés további része a regionális hulladéklerakó építésére benyújtott céltámogatás ellenırzésére
vonatkozik, ez a beruházás viszont még nem indult el. A mai napon a beruházást elıkészítı
munkacsoport ezt a vizsgálati jelentést elfogadta, és felhívta a gesztor önkormányzat figyelmét a
hiányosságok javítására.
További kérdés hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal – Kovács Attila képviselı nem vett részt a
szavazásban - az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/2002. (IV. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Békés Megyei
Ellenırzési Irodája által készített vizsgálati jelentésben foglaltakat tudomásul veszik,
figyelemmel az önkormányzat által benyújtott észrevételre adott válaszban foglaltakra
is.
A képviselı-testület felhívja a polgármester és a jegyzı figyelmét, hogy a
hatékonyabb belsı ellenırzés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A képviselı-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy regionális hulladéklerakó
üzemeltetésére vonatkozó társulási döntés meghozatala érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A képviselı-testület egyidejőleg felkéri a lebonyolítót, a Békés Mérnök Kft-t, hogy a
szennyvízberuházásról, a felhasznált költségekrıl, a megépült és átadásra kerülı
vezeték szakaszokról, továbbá a 2002-ben megépítésre és átadásra kerülı szakaszról
legalább kéthavonta írásban tájékoztassa a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot,
továbbá a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottságot.
A Képviselı-testület nyomatékosan felhívja továbbá a lebonyolító figyelmét, hogy a
megbízás teljesítése során a jogszabályi elıírások következetes betartásával és a
megrendelı érdekeinek maximális szem elıtt tartásával járjon el.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Babos László és dr. Valach Béla bizottsági
elnökök, Mochnács Pál ügyvezetı

Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft. ügyvezetıje megköszönte a további bizalmat, de ahhoz, hogy az
elvárások teljesüljenek véleménye szerint több esetben kellene beszámoltatást kérni, a megbízó
önkormányzat felé. Mivel nagy összegő beruházásról van szó, célszerőnek tartotta valamely bizottság
kijelölését a beszámolók megvitatására.
/ Gellai Imre alpolgármester távozott, a jelenlévı képviselık száma 19 fı. /
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13. Napirendi pont
A Kossuth út 32. szám alatt lévı társasház értékesítése
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, mivel a fenti
ingatlan teljes egészében felszabadult, a bérlakások bérlıi kiköltöztek, így megnyílik a társasház
értékesítésének lehetısége tekintve, hogy az önkormányzat, mint épületre nem tart rá igényt, viszont
lakatlanul hagyni nem lenne célszerő.
Mint emlékezetes a képviselı-testület januárban hozott döntésében az ingatlan eladási árát 35 millió
Ft-ban határozta meg. A döntésnek megfelelıen jelen elıterjesztésben kidolgozásra kerültek az
értékesítés feltételei, mely alapján az ingatlant nyílt versenytárgyalás útján kerülne értékesítésre, 30
millió Ft kikiáltási ár meghatározása mellett.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a javaslatot támogatta, és elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdésként vetette fel, hogy ki végezte el az ingatlan
értékbecslését, és a kikiáltási ár tartalmazza-e az ÁFA-t?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy az értékelést Csényi István végezte, a város
szakértıje, az ár nem tartalmazza az ÁFA-t, mivel a lakásértékesítés ÁFA mentes. A licitálás
nyilvános lesz, ha induló nem lesz, dönteni kell a képviselı-testületnek az ár további alakulásáról.
A felhívás helyi, megyei és országos napilapokban kerül közzétételre.
További kérdés hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/2002. (IV. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonában lévı 141 hrsz-ú társasház ingatlant
meghirdeti értékesítésre. Az ingatlan értékesítése nyílt versenytárgyalás útján történik az
alábbi feltételek szerint:
1. A versenytárgyalás idıpontja: 2002. május 23-án de. 10.00 óra.
2. A versenytárgyalás helye: Városháza nagytermében ( Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. ).
3. Az induló licit 30 millió Ft. A licitálandó ingatlanra - legkésıbb 2002. május 23.-án de.
9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevı szerzıdés megkötését biztosító elıleget /bánatpénz/
kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
4. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja. A tulajdonjogot elnyerınek 3
napon belül szerzıdést kell kötnie. Vevınek a vételárat a szerzıdéskötéssel egyidejőleg
kell megfizetnie.
5. Vevınek kötelezettséget kell vállalnia, hogy az ingatlan átalakítását, felújítását a külsı
homlokzat eredeti stílusának meghagyásával 2002. november 30.-ig befejezi.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az átalakítási, felújítási munkálatok elmaradásának
esetére visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı testületi
ülésre terjessze be a vagyonrendelet módosítását.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a sikeres
versenytárgyalást követıen a határozat feltételei szerint az adásvételt megkösse.
Határidı: 2002. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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14. Napirendi pont
Apolló Mozi megvételére beérkezett ajánlatok
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, az önkormányzat
tulajdonában lévı Apolló Mozi épületének megvásárlására kettı vételi ajánlat érkezett be, a Trendl
Kft. 4.150 ezer Ft-ban, a Gold Menü Kft. 5.000 ezer Ft-ban jelölte meg a vételi árat. Az épület jelenleg
társasházként mőködik, a mozi határozott idıre szóló megállapodás alapján 2004. február 28-ig bérbe
van adva Békésiné Boldizsár Ella vállalkozónak. Értékesítés esetén a bérleti jogviszonyt a
megállapodásban kikötött rendkívüli felmondási okokon kívül csak közös megegyezéssel lehet
megszüntetni. Jelen esetben a bérleti jogviszonyban a rendkívüli felmondási indokokból egy sem áll
fent. Ez azt jelenti, hogy az ingatlant bérleti joggal terhelten lehet értékesíteni.
A képviselı-testületnek most arról kell dönteni, hogy a beérkezett kérelmeknek helyt adva kijelöli e
értékesítésre az ingatlant, mely értékesítés az elıterjesztésben felsorolt feltételek mellett történhet.
A véleményezı bizottságok a témát megtárgyalták, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl nem
született döntés az ügyben, míg a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság az ingatlan
értékesítését javasolja a határozati javaslatban felsorolt feltételekkel.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottsági elnöke elmondta, a pénzügyi és gazdasági bizottság
ülésén 2 igen szavazattal és 4 tartózkodással, nem született döntés ebben a témában. A bizottság
problémaként vetette fel, hogy miért csak ilyen szők körben jelent meg a hirdetés, - tágabb, országos
szinten kellene meghirdetni.
/ Gellai Imre alpolgármester visszaérkezett a jelenlévı képviselık száma 20 fı. /
Dr. Kovács Béla képviselı hozzászólásában elmondta, nem lehet tudni, hogy ha vidéki érdeklıdı
vásárolná meg az épületet, a továbbiakban hogyan, miként üzemeltetné. A mozi közelében oktatási
intézmények mőködnek, mindkét jelentkezık kulturális és olyan tevékenységet kíván az épületben
folytatni, ami a városban hiányzik. Mindezek alapján a maga részérıl javasolta az ingatlan
értékesítését a határozati javaslatban megfogalmazott feltételek mellett.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke véleményében elmondta, hogy a Fı téren már csak
ez az egy épület nem illik bele a jelenlegi környezetbe, az egyébként szépen alakuló téren. Támogatja
és javasolja az elidegenítést, ugyanakkor nem tartotta szükségesnek, hogy a pályázók körét kibıvítsék,
mivel a két vállalkozó pozitív célkitőzéseket jelölt meg a benyújtott ajánlatokban.
Kovács Erika a Trendl Kft. ügyvezetıje hozzászólásában elmondta, amikor elhatározták, hogy a kft.
megpróbálja benyújtani a pályázatot, elsıdleges cél a szakmai szempont volt. A szakmai szempont azt
takarja, hogy az épületbe kulturális centrumot, forgószínpaddal, tehát kulturális célra megfelelı helyet
tudjanak kialakítani, ahová író olvasó találkozót lehet szervezni. Olyan helyiségeket kialakítani, ahol
kártyázni, sakkozni lehet, az alkoholfogyasztás csak kis mértékben volna engedélyezett. A szők, de
kicsi értelmiségi kört szeretnék megcélozni és az ifjúság azon részét, akik inkább érdeklıdnek a
kultúra iránt.
Az ingatlanról kért szakértıi vélemény alapján, ha nem kulturális célra hasznosítják az épületet, akkor
16 millió Ft-ot ér a jelenlegi állapotában, ha kulturális célra történik a hasznosítás, akkor 4 millió Ft
körüli az értéke. Az ingatlanba, több mint 16 millió Ft-ot kell beruházni ahhoz, hogy valami egyáltalán
elinduljon, az épület korszerőtlen, jelentıs felújításra szorul.
Az árverés teljesen bizonytalan. Az elızı megbeszéléseken elhangzott, hogy az épület homlokzati
felújítását az önkormányzat teljes mértékben vállalja. Véleménye szerint a licitáláskor a kikiáltási
áron, - ami jelen esetben 5 millió Ft, - felül befolyó összeget az épület felújítására kellene fordítani.
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Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát figyelemmel a hozzászólásokra és a véleményezı
bizottságok javaslatára a határozati javaslat I. pontjának elfogadására kérte fel a képviselıket, mely
szerint a képviselı-testülete a mozi megvételére ajánlatot tevı két Kft-t versenytárgyalásra hívja a
javaslatban felsorolt feltételekkel.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/2002. (IV. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonában lévı 675/A/1 hrsz-ú „ Apolló Mozi
„ ingatlan megvételére ajánlatot tevı Trendl Kft.-t valamint a „ Gold Menü „ Kft.-t
versenytárgyalásra hívja az alábbi feltételekkel:
1. A versenytárgyalás idıpontja: 2002. május 15-én de. 10.00 óra.
2. A versenytárgyalás helye: Városháza nagytermében ( Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. ).
3. Az induló licit 5 millió Ft. Az induló ár a licitálás során 200 ezer forintonként kerül
emelésre. A licitálandó ingatlanra - legkésıbb 2002. május 15.-én de. 9.00-ig - a kikiáltási
ár 10 %-át kitevı szerzıdés megkötését biztosító elıleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni.
4. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja. A tulajdonjogot elnyerınek 3
napon belül szerzıdést kell kötnie. Vevınek a vételárat a szerzıdéskötéssel egyidejőleg
kell megfizetnie.
5. Az ingatlan bérleti joggal terhelten kerül értékesítésre, a bérleti szerzıdés lejárta: 2004.
február 28.
6. Vevınek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a mozit - a bérleti jogviszonnyal terhelt
idıszakot is beszámítva - legalább 5 évig üzemelteti.
7. Gyomaendrıd Város Önkormányzata visszavásárlási jogot köt ki arra az esetre,
amennyiben vevı nem üzemelteti 5 évig a mozit. A visszavásárlási ár egyenlı az eladási
árral.
8. Gyomaendrıd Város Önkormányzata elıvásárlási jogot köt ki arra az esetre, amennyiben
a tulajdonos 10 éven belül értékesíti az ingatlant.
9. Vevınek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ingatlan tetıszerkezetét és héjazatát,
valamint a külsı homlokzatot 2003. november 30.-ig felújítja. Vevı köteles a társasház
alapító okirat szerint a tulajdonostársakkal egyeztetni a tetıszerkezet és héjazat, valamint a
külsı homlokzat felújítás tulajdoni hányadot érintı költségeinek viselését.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı testületi
ülésre terjessze be a vagyonrendelet módosítását.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a sikeres
versenytárgyalást követıen a határozat feltételei szerint az adásvételt megkösse
Határidı: 2002. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba
15. Napirendi pont
Tájékoztató a 2001. évi pályázatokról
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzat a 2001-es évben 19
db pályázatot nyújtott be, melyek elsıdlegesen a minisztériumok által meghirdetett pályázati
kiírásokat célozták meg. A tájékoztatóban lévı adatok még nem véglegesek, mert vannak pályázatok,
melyek elbírálása még folyamatban van.
Lényeges pályázatok voltak a 24 db önkormányzati bérlakás építésére benyújtott pályázat a Gazdasági
Minisztériumhoz, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázat, a Városi
Gondozási Központ fejlesztésére.
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Az intézmények az elmúlt évben 65 db pályázatot nyújtottak be, a Kis Bálint Általános Iskola 19 db
pályázata összesen 2.415 ezer Ft összegő támogatást nyert, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 13 db
pályázatot nyújtott be és összesen 4. 105 e Ft támogatást kapott.
A Kner Imre Gimnázium által benyújtott 2 db pályázat 700 e Ft támogatásban részesült.
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola 5 db pályázatot nyújtott be 2001. évben és összesen 34.587 e Ft
támogatásban részesült.

A Liget Fürdı 3 pályázaton 462 105 e Ft támogatást nyert a fedett fürdı rekonstrukciójához és a fedett
uszoda építéséhez.
Várhatóan a szeptemberi képviselı-testületi ülésre már egy összesített pályázati tájékoztató kerül
beterjesztésre, melyben minden nyert és folyamatban lévı pályázatról pontos adatot tudnak adni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetette, hogy az önkormányzati pályázati összesítı 12.
Sorban szerepelı tényleges saját erı összege nem egyezik az ÁSZ vizsgálati jelentésében szerepelı
tényleges saját erı összeggel. Az ÁSZ vizsgálati jelentésben 131.952 ezer Ft szerepel saját erıként, az
itt mellékletként szereplı táblázatban viszont 31.952 ezer Ft.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre válaszolva elmondta, a két szám azért nem egyezik, mert az itt
leírt saját erı kifejezetten az a saját erı, amit az önkormányzat készpénzzel biztosított. Ugyanakkor
saját erınek számít a Békés Megyei Vízmővek Vállalat támogatása, a társulási hozzájárulás, viszont
amit az ÁSZ vizsgál az egészen más jellegő saját erı, mint ami ebben a táblázatban szerepel.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában a tájékoztató elfogadására kérte fel a
képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/2002. (IV. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete elfogadja a 2001 évben benyújtott
pályázatokról készült beszámolót.
Határidı: azonnal
16. Napirendi Pont
A Liget-fürdı fejlesztési munkáira létrehozott bizottság tájékoztatója a beruházások egyes
eljárási folyamatairól, és a bizottság ügyrendjérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy megalakult a Gyomaendrıd Fürdı és Kemping
Intézmény Fejlesztési munkáinak a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja Keretében a
megvalósítás tárgyában létrehozott bizottság. Tagjai Vass Ignác, Dr. Csorba Csaba, Hangya Lajosné,
Rau József és Novodomszky Pál, elnöke Vass Ignác.
Vass Ignác képviselı, a liget-fürdı vezetıje az írásos tájékoztató kiegészítéseként elmondta, hogy
2002. április 23-án a Strabak Kft. által a Közbeszerzési Döntıbizottságnál kezdeményezett
jogorvoslati eljáráshoz a kért anyagokat becsatolták, valamint a lebonyolító Duplex Kft. elvitte az
áprilisi ülés értékelésérıl szóló anyagot.
A részvételi felhívásra jelentkezett három pályázó közül két pályázót ki lehetett volna zárni, mivel a
feltétel között szerepelt, hogy cégmásolatot kérnek, két pályázó viszont cégkivonatot nyújtott be. A
STRABAG Kft. azért támadta meg a pályázati kiírást, mert bruttó 600 millió Ft-os fürdıfejlesztési
referencia munkát kértek, de a STRABAG ezzel nem rendelkezett. Mielıtt döntés született volna a
STRABAG már megtámadta ezt a feltételt, de a közbeszerzési eljárás nem került felfüggesztésre, így a
mai napon az ALTERRA Kft. átvette a tervdokumentációt. Remélhetıleg 2002. július 2-án
szerzıdéskötésre kerülhet sor, ha megfelelıek lesznek az árajánlatok. Ha az árajánlat nem lesz
megfelelı, vagy engednek az árajánlatból, vagy új eljárást kell indítani.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a kiegészítést, majd felkérte a képviselıket a tájékoztató
tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/2002. (IV. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi a Liget-fürdı fejlesztési
munkáira létrehozott bizottság tájékoztatóját a beruházások egyes eljárási
folyamatairól, és a bizottság ügyrendjérıl.
Határidı: azonnal

További írásos napirendi pont nem volt, a polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a
jelenlévıket van e bejelenteni valójuk.
Bejelentés nem volt, így tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatójának megbízása, Javaslat „BÉKÉS MEGYÉÉRT”
kitüntetésre, Novák Mihály Gye, Kölcsey F. u. 9. Sz. alatti lakos részletfizetési kérelme és Katona
Kálmán Gye, Október 6 ltp. C/1. Sz. alatti lakos közmőfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos
fellebbezése tárgyú elıterjesztések megtárgyalására 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

Véháné Szedlák Ildikó
hitelesítı

Garai János
hitelesítı
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