Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
9/2002.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. Május 30-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármester,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Garai
János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác, Véháné Szedlák
Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó
Zsolt 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 tagjait a jegyzı, aljegyzı urakat, a
hivatal osztályvezetıit és minden kedves megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı, Kovács Attila és ifj. Dógi János képviselık
hiányoztak az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Knapcsek Béla és Dr. Kovács Béla képviselıket.
A köszöntı után röviden szólt az elmúlt ülés óta eltel idıszak fontosabb eseményeirıl.
A szúnyoggyérítési feladat ellátására a közbeszerzési eljárás lezárult, a 14 település között a szerzıdés
megkötésre került. Az elutasított pályázók a döntés ellen fellebbezést nyújtottak be a Közbeszerzési
Tanácshoz, a tárgyalás június 13-án lesz, a döntıbizottság által bekért írásos dokumentációk
benyújtásra kerültek. A döntıbizottság a szerzıdést érvényben hagyta, így sor került az elsı földi
lárvairtásra.
Május 21-én a Honvédelem Napja alkalmából átadták Gyomaendrıd Város zászlóját a Fürjesi
lokátoros századnak. Színvonalas ünnepség résztvevıi voltak.
Az endrıdi településrészen átadásra került a felújított Hısök Emlékmőve, ahol a fent említett katonai
század raja díszırséget állt, és segített a koszorúzásnál. Bíznak abban, hogy az önkormányzat és a
katonai egység közötti kapcsolat pozitívan fog tovább fejlıdni.
A szennyvízberuházás I. üteme átadásra került, napjainkig mintegy 400 rákötés történt, az érintett
utcákban az átlagos rákötés meghaladja a 90 %-ot.
A IV. öblözet kiépítésére benyújtott KAC pályázaton 80 millió Ft támogatást nyert a város, 2002-2003
évi felhasználási, és 2004. December havi elszámolási határidıvel.
A Liget-fürdı fejlesztésére 40 millió Ft támogatást ítélt meg a Békés megyei Területfejlesztési Tanács,
a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési keretébıl.
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A Kis Bálint Általános Iskola elsı alkalommal egy hétig tartó Kis Bálint Napokat tartott, míg a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola immár hagyományként tartotta meg a Rózsahegyi Napokat. Sok
programokkal teli kellemes napot tölthettek el a gyerekek, és a felnıttek egyaránt.
/ ifj. Dógi János képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 19 fı. /
Elkészült 5 utca aszfaltozása, a kerékpárút, Pásztor J. út és a Fı út, további 8-9 utca aszfaltozására
augusztusban kerül sor. Felmerülnek garanciális problémák, nem biztos, hogy a tömörítés során
megfelelı szintő munkavégzés történt.
Befejezésként szólt arról, hogy az országgyőlési képviselı választás óta többen felvették, ı, mint
polgármester feladta e a pártfüggetlenségét, vagy nem. A kérdés a választás második fordulója elıtt a
FIDESZ szórólapján megjelent aláírása kapcsán merült fel az emberekben.
Annak idején a megválasztásakor hat évre vállalta a polgármesterséget, mely az ıszi helyhatósági
választásig tart. Neki hat évig kell a város fejlıdése, fejlesztése érdekében dolgozni, a vállalt
kötelezettségeknek eleget tenni.
Tény, hogy az elmúlt négy évben igyekezett kihasználni a központi támogatási lehetıségeket,
amelyben a Képviselı-testület elsıdleges szerepet töltött be, hiszen az ı döntései nélkül, nehéz lett
volna. Sok segítséget kaptunk a településünkrıl elszármazott Túri Kovács Béla miniszter úrtól,
Latorcai János országgyőlési képviselıtıl.
Mára a helyzet megváltozott, új kormány alakult, ettıl függetlenül neki az ıszi választásig az új
helyzet adta lehetıségek kihasználására kell törekedni.
İsszel az élet eldönti, hogy mit gondol a város lakossága, akik véleményét lehet befolyásolni, bár az
önálló véleménye mindenkinek meg van errıl.
Az elmúlt idıszakban a város életében bekövetkezett fejlıdés sorozat, sok ember érdeme, bízik abban,
hogy a város lakossága ısszel jól fog dönteni és ez a sorozat nem áll meg, hanem folytatódik. Az
elképzelések megvalósulnak, és négy év múlva azt mondhatjuk: Gyomaendrıd egy fejlett alföldi
kisváros.
Hangsúlyozta, függetlenségét a következı idıszakban sem kívánja feladni, viszont a város érdekében
kötelessége mindent megtenni.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévıket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk,
kérdésük, interpellációjuk.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, így a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére,
melynek sorrendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
2. Adórendelet módosítása
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
4. A Képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseirıl szóló rendelet és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítása
5. Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 2001. Évi közhasznúsági
jelentése
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6. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatói állására kiírt
pályázat eredménye
7. Pályázat kiírás a Városi Könyvtár igazgatói állására
8. Pályázat benyújtása a Szociális és Családügyi Minisztérium 2002. Évi kistérségi
szociális válságkezelı programjára
9. A Városi Gondozási Központ pályázata az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány foglalkoztatási programjára
10. Körös sori üdülısor szennyvízrákötését lehetıvé tevı hozzájárulás kivetése
11. Településrendezési tervek- településfejlesztési koncepció
12. Településrendezési tervekkel kapcsolatos állampolgári kérés
13. Útaszfaltozáshoz történı lakossági hozzájárulás meghatározása
14. Tájékoztató a gyomaendrıdi szennyvízberuházás II-III. ütem 1. Részteljesítésérıl
15. Szelektív hulladékgyőjtés bevezetése
16. Gyomai szabad strand üzemeltetésének meghirdetése
17. A vásár-piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenységre kötött bérleti szerzıdés
meghosszabbítása
18. Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok utáni bérleti szerzıdések
meghosszabbítása
19. Tájékoztatás az önkormányzat birtokában lévı mezıgazdasági területekre kötött
haszonbérleti szerzıdésekrıl
20. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása
21. Apolló Mozi rezsi kiadásainak támogatása
22. A Selyem úti és a Blaha úti Óvoda fenntartóinak támogatási kérelme
23. Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Club kérelme
24. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés megvitatására
kérte fel a képviselıket.
A 106/2002. (IV.25.)KT. sz. határozat végrehajtásával kapcsolatban elmondta, a képviselı-testület
által meghatározott 30 millió Ft kikiáltási áron meghirdetett ingatlan megvételére egyetlen jelentkezı
sem volt.
Az Apolló Mozi megvételére beérkezett ajánlatok tárgyú 107/2002.(IV.25.)KT. sz. határozatra adott
jelentés kiegészítéseként elmondta, a versenytárgyalás eredményesen zárult, az ingatlan 8 millió Ft
összegben elkelt, a tulajdonjogot a Trendl Kft. nyerte el.
Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, van e további kiegészíteni valójuk, kérdésük a jelentéssel
kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a jelentést egyhangú 19 igen szavazattal elfogadták és az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
116/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 18/2002.(I.31.), 53/2002.(II.28.),
67/2002.(III.28.),
69/2000.(III.30.9,
74/2002.(III.28.),
75/2002.(III.28.),
78/2002.(III.28.),
85/2002.(III.28.),
86/2002.(III.28.),
87/2002.(III.28.),
106/2002.(IV.25.),
107/2002.(IV.25.),
211/2001.8IX.27.),
286/2001.(XI.29.),
295/2001.(XI.29.) KT. sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 12/2001.(IV.27.)KT. számú rendelet
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a pályázaton nyert állami támogatással épülı költségalapú
önkormányzati bérlakások kivitelezési munkái jó ütemben haladnak, és a terveknek megfelelıen
szeptember hónap végén használatra átadásra kerülnek.
A lakások bérleti díjának meghatározása a bekerülési költség % -ban történik. A rendeletmódosítás
elsıdlegesen erre irányul. Ugyanakkor dönteni kell a megépülı ingatlanok kezelıjérıl is, az állami
támogatásra benyújtott pályázatban, illetve a rendelet-tervezetben a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t
jelölték meg az ingatlanok kezelıjének.
A lakások hasznosítása pályázat útján fog történni, a pályázat kiírása elıtt azonban rendezni kell a
feltételrendszert. A feltételrendszerek egyik köre a fiatal házasoknak épülı lakások, míg a másik kör a
62 év feletti idıs nyugdíjasok részére épülı lakások igénybevételére vonatkozik.
A fiatalok esetében az általánostól eltérı feltétel nincs, ami eltér a szociális bérlakások
igénybevételének feltételeitıl az, hogy lakáselıtakarékosságot kell vállalniuk, aminek célja, hogy
minél hamarabb mobilizálhatóak legyenek ezek a lakások, és a bérlı kör viszonylag rövid idın belül
cserélıdjön, az itt lakó fiatal házasok minél hamarabb saját lakáshoz jussanak.
Az idısek vonatkozásában kettıs a feltétel, egyrészt, hogy saját ingatlannak kell rendelkezni, melyet
az önkormányzat által is elfogadott értéken a bérleti jogviszony megkezdését követıen 1 éven belül
értékesíteni kell. Ugyanakkor vállalni kell azt, hogy betétkönyvben tartósan lekötött annyi
készpénzvagyonnal rendelkezik, ami az emelt színtő elhelyezést és szolgáltatást biztosító tartós
bentlakásos intézményben az egyszeri hozzájárulás megfizetésére elegendı. Ez a miatt lényeges, mert
ha a bérlı egészségi állapotában olyan változás következik be, hogy tartós gondozásra szorul, a
bérlakásból a bentlakásos intézménybe tudjon költözni. Az elbírálás során elınyt élvez az a pályázó,
aki az Idısek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít.
Lényeges eleme még a rendelet-tervezetnek az a hatáskör átruházás, mely során a pályázatok
elbírálásáról a döntést a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalná a Képviselı-testület, mely
döntésbe a bizottságnak a Városi Gondozási Központot is be kell, hogy vonja.
A pályázati kiírásról a június havi ülésén kellene dönteni a képviselı-testületnek, ahhoz, hogy a
bizottság a beérkezı pályázatokról szeptember hónapban – a lakások átadására –dönteni tudjon.
A feltételek fıleg az idısek vonatkozásában szigorúnak tőnhetnek, de valóban egy minden igényt
kielégítı lakás bérlıjévé válhatnak a bérlık, és nem kell elfeledkezni arról a célról, hogy az a
lakásvagyon is mobilizálható legyen, amelyek most a majdani bérlık tulajdonát képezik.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd elmondta, a rendelettervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Megkérdezte a képviselıket, van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt, a döntés elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2002.(……)KT. sz. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló többször módosított
12/2001.(IV.27.)KT. sz. rendelet módosításáról és kiegészítésérıl
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2. napirendi pont
Adórendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévı érdeklıdık tájékoztatásaként mondta el, hogy jelen rendelet
módosításával a városban zajló kommunális beruházás után járó adókedvezmény bevezetésére kerülne
sor. Mint azt Polgármester úr is említette a szennyvízberuházással párhuzamosan halad az utak
helyreállítása és felújítása is. A szennyvízbekötések aránya az eddig átadott ütemben meghaladja a 90
%-ot, és az úthelyreállításokra is igen nagy a lakossági igény és az érdeklıdés. A cél mindenképpen az
lenne, hogy a szennyvízberuházást követıen viszonylag rövid idın belül az utak helyreállítása is
megfelelı szinten megtörténjen, emelt mőszaki tartalommal kerüljön a lakosság használatába. Ennek
költségéhez azonban a lakosságnak is hozzá kell járulni a 20 % saját erı befizetésével, míg a hiányzó
rész fedezete önkormányzati hozzájárulásból történik. Ezért nem mindegy, hogy a képviselı-testület
milyen rendeletet fogad el. A bizottsági üléseken olyan döntés született, hogy a szennyvízberuházást
követıen az útberuházás után járó adókedvezmény mértékével az egész beruházásra járó mentességi
idıszak növekedjen meg, és a korábbi rendeleti elıírásoknak megfelelıen 2 illetve, 4 éves idıtartamra.
Ez azt jelentené, hogy azon utcák esetében, ahol záró réteg borítás történik lakossági hozzájárulással,
ott a befizetı további 2 év adókedvezményt kapjon, míg azon utcáknál, ahol új út épül 4 éves
adókedvezményt kapnának a befizetık.
A korábbi szabályozásban a szennyvízberuházás során adható 5 éves adókedvezménybe – mely idı
alatt az útberuházás is elkészül – beolvadt az út felújítás után járó adókedvezmény, ami fokozta a
lakosság terheit, a rendelet módosításával viszont megnyílik a lehetıség arra, hogy nagyobb
adókedvezményt kapjon a befizetı. Természetesen ez kihat az önkormányzat költségvetésére is,
hiszen a kommunális adóból befolyó bevételek csökkennek, mindaddig, míg ezek a beruházások be
nem fejezıdnek.
A rendelet-tervezet másik része azon adóalanyok adókedvezményével foglalkozik, akik önhibájukon
kívül nem tudnak a gerincvezetékre rácsatlakozni. Ez zömmel idıs nyugdíjasokat érint, akik
ingatlanában még az ivóvíz sincs bevezetve, nincs kialakított fürdıszoba, de ettıl függetlenül az
összes teherviselését vállalják. Ezért az adókedvezmény az ı esetükben is biztosításra kerülne.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd vitára bocsátotta a
napirendet.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı arra kérdezett rá, hogy az örökösök igénybe vehetik e az idıseknek
adandó adókedvezményt.
Jenei Bálint bizottsági elnök további kérdése az volt, mi történik abban az esetben, ha az ingatlan
tulajdonosa befizette a szennyvízberuházás utáni hozzájárulást, de idıközben értékesíti az ingatlant.
Kit illet a kedvezmény – a vevıt vagy az eladót? Az ingatlant vagy a személyt illeti e a kedvezmény?
Dezsı Zoltán alpolgármester arra kérdezett rá, hogy mi van azon lakosok esetében, akik rácsatlakozni
sem tudnak a gerincvezetékre, de a hozzájárulást sem tudják fizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, amennyiben a hozzájárulás
egyáltalán nem kerül befizetésre, úgy az ingatlan tulajdonosára esı összeg kivetésre kerül, ebben az
esetben viszont a kedvezményre nem lesz jogosult. Legvégsı esetben a hozzájárulás összegét
rátáblázzák az ingatlanra. A rendeletmódosítás szerint a kedvezmény abban az esetben jár, ha az
egyszeri hozzájárulás befizetésre kerül, és az udvaron belül a csonk kiépül.
Az ingatlan értékesítése során az adókedvezmény a magánszemélyt illeti meg – ı az adó alanya – aki
befizetést teljesít a kommunális beruházáshoz. Abban az esetben, ha az adó alanya új ingatlant vásárol,
ahová már nem teljesít beruházás hozzájárulás befizetést, a régi ingatlan után járó kedvezményét már
nem viheti tovább. Tehát a személyes véleménye az, hogy a kedvezmény a személyt érinti, de az
ingatlan tulajdon jogának átruházása során az nem vihetı tovább. Természetesen ezen a véleményen
lehet vitatkozni, és a kérdést körbe is kell járni, ahhoz, hogy egyértelmő választ lehessen adni.
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Érdekes helyzet jön létre olyan ingatlanok cseréje esetén is, ahol mind a két tulajdonos teljesített
hozzájárulás befizetést. Véleménye szerint ebben az esetben tovább vihetı a kedvezmény, mivel mind
két esetben teljesült valami célkitőzés.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a képviselık fentiekben feltett kérdései a bizottsági
üléseken nem kerültek elıtérbe, így ahhoz, hogy azokra megnyugtató válaszokat tudjanak adni,
szükséges minden oldalról átgondolni, pontosítani.
Az nehezen képzelhetı el, hogy az ingatlan új tulajdonosa „élvezi jogait, fizeti terheit” , az ingatlant
nyilván annyival drágábban lehet eladni, mert az elızı tulajdonos megfizette, de a jogokat még sem
kapja meg ebben az esetben?
Az örökség esetében szintén ez a helyzet, mert az örökölt ingatlan ennyivel többet ér.
Jenei Bálint bizottsági elnök nem értett egyet a Jegyzı úr véleményével, ugyanis, ha valaki olyan
ingatlant vásárol, ahol megvalósult a beruházás, nyilván többért fogja megvenni. Ebbıl egyértelmően
következik, hogy a vevıt kell, hogy megillesse az adókedvezmény, mert az ingatlan árában megfizeti
az eladónak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint mivel az adót az ingatlan után fizeti a tulajdonos,
ezért az adókedvezményt hrsz-hoz és utca házszámhoz kellene rendelni. Ez a megoldás logikusabb, és
sokkal egyszerőbben nyomon követhetı lenne.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a felvetett problémákra most nem tudnak egyértelmő
válaszokat adni, azokat teljes körően át kell gondolni, le kell tisztázni a következı ülésre.
Jelen ülésen nem ezekrıl, hanem arról kell dönteni, hogy az elıterjesztésben kifejtett problémák
megoldására az A vagy B alternatívát tartalmazó adórendelet módosítását fogadják el.
Az elıterjesztést tárgyaló bizottságok mindegyike az A alternatíva szerinti módosítás elfogadását
javasolta.
Mindezek alapján az A alternatíva szerinti rendelet módosítást tette fel szavazásra. A döntés elıtt
felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület az A alternatíva szerinti módosítást egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2002.(……)KT. sz. rendeletét
a helyi adókról szóló többször módosított
21/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a rendeletet az év közben az önkormányzat vagyonában
bekövetkezı változások miatt szükséges módosítani. Az értékesítésre átadott, megszőnt valamint az
önkormányzat tulajdonába került ingatlanokat át kell vezetni a vagyonrendelet mellékletében.
Kérte a képviselıket a rendelet tervezet szerinti elfogadására. A döntés elıtt felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2002.(……)KT. sz. rendeletét
135

Gyomaenrdıd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
24/1995.(X.24.)KT. sz. rendelet módosításáról
4. Napirendi pont
A Képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl
szóló 16/2001.(X.29.)KT. sz. rendelet és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı arra kérte a képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vegye le az ülés
napirendjérıl. A tegnapi nap folyamán a Békés Megyei Közigazgatási Hivatallal történt egyeztetés
eredményeként további módosításokat szükséges végezni a rendeleten, amit a soron következı ülésre
terjesztenek elı.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy a jegyzı úr kérésének megfelelıen az
elıterjesztést vegyék le a napirendrıl.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „A Képviselı-testület hivatalának
köztisztviselıi
közszolgálati
jogviszonyának
egyes
kérdéseirıl
szóló
16/2001.(X.29.)KT. sz. rendelet és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása” tárgyú elıterjesztést leveszi az ülés napirendjérıl.
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 2001. Évi közhasznúsági jelentése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét röviden
ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság a jelentésben leírtakat megtárgyalta, azt
elfogadta, és ezzel együtt a városi képtár munkáját jónak ítélte. A Múzeumi Világnap alkalmából a
Nemzeti Múzeumban megrendezett ünnepségen a Vidovszky Béla Helytörténeti Győjtemény Városi
Képtár 2001. évi szakmai munkáját elismerı oklevéllel jutalmazták.
A képtár belépıdíjának meghatározásáról eltérı volt a véleményezı bizottságok véleménye, a
Humánpolitikai bizottság azt támogatta, hogy a helyi diákok részére térítésmentes legyen a belépés,
míg egyéb látogatók részére 200 Ft belépıdíjat javasolnak meghatározni 2002. Június 1. Napjától.
A képtár nyitvatartását illetıen az a javaslat született, hogy a nyári idegenforgalom idejére június 1-tıl
augusztus 31-ig munkaszüneti napokon is tartson nyitva a képtár, csütörtöki napon a nyitva tartás
szüneteljen. Ez a nyitvatartási rend igazodna a szemben lévı Kner Nyomdamúzeum nyitvatartásához
is.
Kérte a képviselı-testületet a közhasznúsági jelentés elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a közhasznúsági jelentés elfogadása mellett – mely
részletes, mindenre kiterjedı – meg kell köszönni a kuratórium tagjainak a végzett munkát.
Megállapítható, hogy a szakmai munka és annak színvonala is javult az elmúlt évben, a
közgyőjtemény mindennapi tevékenysége olyan irányba kezd elmozdulni, ami a következı idıszakban
az itt élık, és az ide látogatók számára is kedvezı lesz.
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További hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület figyelemmel a véleményezı bizottságok
javaslatára egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrıd
Város Közgyőjteményeiért 2001. évi közhasznúsági jelentését, és utasítja a kuratórium elnökét, hogy a
jelentés közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı:

Azonnal

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közalapítvány Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért kezelésében mőködı Vidovszky Béla Helytörténeti Győjtemény Városi Képtár
nyitvatartási rendjét a következık szerint határozza meg. Minden év június 1.-tıl augusztus 31.-ig:
Kedd
10-14 óra
Szerda
14-16 óra
Péntek
14-16 óra
Szombat
14-16 óra
Vasárnap
10-14 óra
Április 1-tıl május 31-ig, valamint szeptember 1-tıl december 19-ig a nyitvatartási rend:
Kedd
10-14 óra
Szerda
14-16 óra
Csütörtök
10-14 óra
Péntek
14-16 óra
December 20.-tól március 31.-ig a nyitva tartás szünetel. Elızetes bejelentkezéssel a győjtemény
megtekinthetı.
Határidı:
Felelıs:

2002. június 1.
Kóris Györgyné a kuratórium elnöke

III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Közalapítvány Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért kezelésében mőködı Vidovszky Béla Helytörténeti Győjtemény Városi Képtár
belépıdíját 2002. június 1.-tıl 200,- Ft/fı összegben határozza meg. a 194/2000. (XI. 24.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település közoktatási intézményeiben
tanulók részére térítésmentes belépést biztosít.
Határidı:
Felelıs:

2002. június 1.
Kóris Györgyné a kuratórium elnöke

6. Napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatói állására kiírt pályázat
eredménye
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, mint az elıterjesztésbıl is olvasható, az önkormányzat
pályázatot írt ki az iskola igazgatói állására. A pályázati kiírás az Oktatási Közlönyben megjelent, a
beadási határidı a megjelenést követı harminc nap – 2002. Április 10. – volt, de ezen határnapig
137

pályázat nem érkezett. Mindezek alapján a bizottság azt javasolta, hogy az iskola igazgatói
feladatainak ellátásával Ladányi Gábornét a jelenlegi igazgatót bízzák meg egy évre az újabb pályázati
eljárás lefolytatásáig. Igazgatónı a megbízást elvállalja.
Ugyanakkor javaslatként hangzott el a bizottság részérıl, hogy a költségvetés áttekintésekor javaslatot
lehetne tenni az iskolaigazgatók vezetıi pótlékának felemelésére.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a bizottság utóbb említett javaslata a soron következı
ülésre kerül kidolgozásra.
Ladányi Gáborné jelenlegi igazgató bízott abban, hogy egy fiatal kollégája pályázni fog az igazgatói
székre, ı két év múlva nyugdíjkorú lesz, szeretne nyugdíjba vonulni, ezért nem pályázott.
A képviselı-testület az igazgatónı eddigi munkájával elégedett volt, sem törvényi, sem egyéb
akadálya nem volt annak, hogy további egy évre megbízzák a feladat ellátásával.
Felkérte a képviselıket a határozati javaslatban leírtak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16)
bekezdésében foglaltak alapján megbízza Ladányi Gábornét 2002. szeptember 1.-tıl 2003. augusztus
15.-ig a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatói feladatainak ellátásával.
Személyi bérét az 1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ágazatra
vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltak szerint határozza meg. Vezetıi pótléka a mindenkori
pótlékalap 250 %-a
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2003/2004. tanév megkezdéséig az
újabb pályázati eljárást a 305/2001. (XII. 20.) KT. számú határozatban foglalt feltételekkel bonyolítsa
le.
Határidı:
Felelıs:

A megbízás idıpontja: 2002. szeptember 1.
A pályázati kiírás megismétlése 2003. január 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

7. Napirendi pont
Pályázati kiírás a Városi Könyvtár igazgatói állására
Hangya Lajosné bizottsági elnök a jelenlévı érdeklıdık tájékoztatására mondta el, hogy a városi
könyvtár igazgatójának november 30. Napjával lejár a megbízása, ezért az önkormányzatnak új
pályázatot kell kiírni az igazgatói feladat ellátására.
Hajdú László jelenlegi igazgató napi hat órában végezte a feladat ellátását, a pályázat kiírása elıtt
dönteni kellene abban, hogy az igazgató munkaideje napi hat órában vagy teljes munkaidıben legyen
e meghirdetve. A bizottság a teljes munkaidıben való foglalkoztatást javasolja, a korábbi megbízás
napi hat órában azért lett elrendelve, mert Hajdú László jelentıs óraszámban tanított a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskolában.
Kérte a képviselıket, a bizottság javaslatára figyelemmel döntsenek a pályázat kiírásáról.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Városi Könyvtár
igazgatói állására. A megbízás öt évre szól. Az állás elfoglalásának ideje 2002. december 1. A
megbízás lejárta 2007. november 30.
Képesítési követelmények:
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
- fıiskolai könyvtárosi, közmővelıdési képzettség, és
- legalább ötéves szakmai gyakorlat.
Pályázathoz kérjük csatolni:
- a szakmai önéletrajzot,
- a vezetıi programot,
- a szakmai végzettséget igazoló diploma másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Személyi alapbére és vezetıi pótléka a 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendeletben
meghatározottak szerint kerül megállapításra.
A pályázatokat Gyomaendrıd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
Telefon: (66) 386 122 címre kérjük benyújtani.
Határidı: azonnal
8. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Szociális és Családügyi Minisztérium 2002. Évi kistérségi szociális
válságkezelı programjára
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gellai Józsefnét a Városi Gondozási Központ vezetıjét
tájékoztassa a jelenlévıket a pályázat lényegérıl.
Gellai Józsefné intézményvezetı a felkérésre elmondta, a kistérségi válságkezelı programra immár
harmadik éve eredményesen pályáztak. A jelenlegi pályázati kiírás lehetıséget teremt arra, hogy a már
megkezdett beruházások, fejlesztések befejezıdjenek az intézménynél. Konkrétan az endrıdi
településrészen indult Rózsakert Idısek Otthona fejlesztés – átmeneti gondozást és nappali ellátást
biztosító intézmény kialakítása – tárgyi feltételeinek megteremtésére szeretnének támogatást
igényelni. (bútorok, mosoda berendezésének beszerzésére).
A pályázat benyújtásához 20 % saját erıt kell biztosítani, de az intézmény önerıvel nem rendelkezik,
ezért fordultak kérelemmel az önkormányzat felé, hogy pályázatot az önkormányzat nyújtsa be. Az
igényelt támogatás 3.200 e Ft, melyhez 12.000 e Ft saját erıt kellene biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, plusz forrás kijelölésére nincs szükség, a saját erı
biztosításához az ez évi költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll.
A maga részérıl támogatta a pályázat benyújtását, kérte a képviselıket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Szociális és Családügyi
Minisztérium 2002. évi kistérségi szociális programjára a Városi Gondozási
Központhoz tartozó, endrıdi városrészen kialakításra kerülı nappali és átmeneti
ellátást biztosító intézménye tárgyi feltételeinek biztosítása (bútorok, berendezési
tárgyak, egyéb eszközök, berendezések beszerzése) érdekében.
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A pályázat forrásösszetétele:
Saját erı (47 %):
2001-ben elnyert SZCSM támogatás (40 %):
SZCSM-tıl igényelt kistérségi szociális támogatás (13 %):
Összesen:

12.000 e Ft
10.000 e Ft
3.200 e Ft
25.200 e Ft

A nappali és átmeneti ellátás bevezetése érdekében az endrıdi városrészen
folyamatban lévı építéssel járó beruházás forrásösszetétele tartalmazza a pályázathoz
szükséges saját erıt.
Határidı: pályázat benyújtására: 2002. június 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Városi Gondozási Központ pályázata az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány NP-HF/2002. Foglalkoztatási programjára
Gellai Józsefné intézményvezetı tájékoztatásként elmondta, a megjelent pályázati felhívás alapján az
intézmény pályázatot kíván benyújtani 10 fı munkanélküli foglalkoztatására. A pályázaton a
foglalkoztatottak bér és járulékai 90 %-át lehet támogatásként megnyerni. 2000. Évben már nyert az
intézmény 6 millió Ft-ot, 1 millió Ft saját erıvel. 2003 évre esély van 10 millió Ft támogatásra, 10 fı
45 év feletti roma származású alacsony iskolai végzettségő munkanélküli bér és közterheinek
finanszírozásához. A foglalkoztatási program 2002. december 1-vel indul, így kihatása csak 2003 évre
lesz. A 10 % saját erı – 1.000 Ft – az intézmény 2003. Évi költségvetésébe kerül beépítésre.
Kérte a képviselı-testületet pályázat benyújtásának támogatására a határozati javaslatban leírtak
szerint.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
122/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Városi Gondozási Központ pályázatot nyújt be
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2002. évi Új esély foglalkozatási
programjára 10 fı hátrányos helyzető munkanélküli foglalkozatása során felmerülı
munkabérköltség és közterheinek finanszírozása érdekében.
Saját erı (intézmény 2003. évi költségvetésébe kerül beépítésre):
Igényelt OFA támogatás:
A foglalkoztatási program teljes költsége:

1.000 e Ft
10.000 e Ft
11.000 e Ft

A pályázat benyújtásához szükséges 10 % önerıt Gyomaendrıd Város
Önkormányzata Városi Gondozási Központ 2003. évi költségvetésében biztosítja.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévı
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1-5. (278/2 hrsz.) sz ingatlanra a támogatás elnyerését
követıen a támogatási összeg mértékéig az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
jelzálogjogot jegyeztessen be.
Határidı: a pályázat benyújtására: 2002. június 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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10. Napirendi pont
Körös sori üdülısor szennyvízrákötését lehetıvé tevı hozzájárulás kivetése
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Valach Bélának a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökének.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, jogi helyzet következtében a szennyvízberuházásra
elnyert állami támogatások nem fordíthatóak az üdülık szennyvízelvezetésének megoldására, noha
ezen területek szervesen illeszkednek a városhoz. Fıleg ott jelent ez nagy gondot, ahol az utca egyik
oldala lakóövezet, míg a másik oldal üdülıövezet. Teljesen jogos igénye az üdülıtulajdonosoknak az,
hogy szeretnének a szennyvízhálózatra rácsatlakozni, ezért valamilyen megoldást kellene találni az
állami támogatás kiváltására. Az elıterjesztésben leírtak szerint az üdülık esetében 126,000 Ft
szennyvíz hozzájárulás kerülne kivetésre. A kerítésen belüli beállásoktól az épületekig történı
rákötésekre, a csatornahálózatra való tényleges csatlakozásra az ingatlantulajdonosok csak ezen
hozzájárulás befizetésének igazolása után jogosultak. A lakóingatlanokra a hozzájárulás mértéke
100.000 Ft. Amennyiben a képviselı-testület elfogadja a lakóingatlanok és az üdülık hozzájárulása
közötti különbségtételt, úgy ez a probléma megoldódna. Ez a diszkrimináció vonatkozna a Körös sorra
a Dobó utcára és azokra az üdülıkre, amelyek nem lakóövezetben vannak.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérdezett rá, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a Dobó utcai
ingatlanok hasonló elbírálás alá esnek, de a költséget ténylegesen majd ki kell számolni. Konkrétan a
Dobó utcáról még egyszer dönteni kell majd a képviselı-testületnek?
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint, ha most az elvet elfogadják, a határozatot úgy
kell megfogalmazni, hogy a Dobó utcai üdülıkre hasonló elvek szerint késıbb meghatározott
összegben kerül a hozzájárulás kivetésre. Így ismételt döntésre nem lesz szükség, csak a konkrét
összeget kell a testület elé beterjeszteni tájékoztató jelleggel.
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban azt kérdezte, mi történik abban az esetben, ha a 11
üdülıbıl december végéig például 3 üdülı nem fizeti be a hozzájárulást. Kiépítésre kerül a csatorna,
de nem lesz meg a 67 %-os rákötési szándék.
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetıje a kérdésre válaszolva elmondta, a lakóövezetekhez
hasonlóan az üdülıterületekre is társulást kívánnak létrehozni, éppen amiatt, hogy a hozzájárulást ki
tudják vetni azokra is, akik nem fizetik be. A 2/3-os rákötési szándéknak meg kell lenni, ahhoz, hogy a
hozzájárulást kilehessen vetni. A beruházást csak akkor kell elindítani, amikor a 2/3-os többség
befizette a hozzájárulást.
Dezsı Zoltán alpolgármester kötelezıvé tenné a rákötést az üdülık esetében, ugyanis ezt az egész
beruházást azért szorgalmazták, hogy a felszíni vizeket minél elıbb megtisztítsák a kommunális
szennyezıdéstıl. Ha a társulást létrehozzák és meg lesz a 67 %-os rákötési arány, onnantól kezdve
kötelezik az ingatlan tulajdonost arra, hogy fizesse be a hozzájárulást. A csatornahálózat ezeken a
területeken még ezután kerül kiépítésre, és ha most nem kötelezzük a tulajdonosokat a rákötésre, egykét év múlva, ha még is ráakar csatlakozni, a bontást kezdhetik elıröl.
A maga részérıl mindenképpen a kommunális szennyezésnek a megszőntetését tartja fontosnak, ezért
is sürgetné, hogy minél hamarabb lássanak költségvetést a Dobó utcára vonatkozóan, ami után az ott
lakókat tudja tájékoztatni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre a határozati javaslatot
annyiban javasolta kiegészíteni, miszerint az üdülıövezetek vonatkozásában a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése csak akkor kezdhetı el, ha meg van a 67 %-ot meghaladó rákötési szándék, és a
hozzájárulás befizetése megtörtént.
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Tótka Sándor képviselı elmondta, a Körös sori üdülısoron az üdülıtulajdonosok körében nem
készült igényfelmérés, mert ott a gerincvezeték kiépítése úgy indult el a lakóingatlanokra, hogy az az
üdülıkre nem vonatkozik. İ személy szerint, csak az úthelyreállítás ügyében kereste fel az üdülı
tulajdonosokat, akik közül jó néhány úgy nyilatkoztak, hogy a szennyvízcsatorna után ık nem
hajlandók fizetni. Felvetıdik a kérdés, hogy így utólag mi alapján kötelezik ıket a hozzájárulás
befizetésére.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint ettıl függetlenül ezeket az ingatlantulajdonosokat is
nyilatkoztatni kell, és ha nem lesz meg a 67 %-os szándék, nem engedélyezik a rákötést.
Szujó Zsolt osztályvezetı hangsúlyozta, más a helyzet azokon a területeken, ahol már kiépítésre
került a gerincvezeték és csak rá kell csatlakozni, és más helyzet, amikor a gerincvezetéket az üdülık
miatt kell kiépíteni. Az elsı esetben a hozzájárulás befizetése után csak 3-4 m csıszakasz kiépítését
kell elvégezni, mint például a Körös sori üdülıknél, míg a másik esetben, ha nem lesz meg a
szükséges rákötési szándék az egész gerincvezeték kiépítése, meghiúsulhat.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az önkormányzat célja az lenne, hogy minél többen
rákössenek a gerincvezetékre. Környezetvédelmi szempontból jelentıs terhet vehetünk le a
holtágakról, ha az említett vízparti üdülık szennyvízelvezetését megoldják.
További vélemény hozzászólás nem volt a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket. Az
elhangzott vélemények alapján a határozati javaslatot annyiban javasolta kiegészíteni, miszerint az
üdülısori társulások megalakulásáig és a 67 %-os rákötési szándék meglétéig az üdülık
szennyvízhálózatra való rákötése nem engedélyezett.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Körös sori üdülık
szennyvízhálózatra való csatlakozását. Mivel az üdülık rákötése állami
pénzeszközökbıl nem támogatható, az ingatlanonkénti hozzájárulás mértékét 126.000
Ft-ban határozza meg a Képviselı-testület, mely összeg tartalmazza a gerincvezetéktıl
a kerítésen való beállásig húzódó csatorna költségeit is. A Képviselı-testület utasítja a
polgármestert a 126.000 Ft-os csatorna hozzájárulás kivetésére, mely összeget az
ingatlantulajdonosok 2002. december 31.-ig kötelesek megfizetni. Gyomaendrıd
Város Képviselı-testülete a hozzájárulás megfizetésének igazolása esetén engedélyezi
a Körös sori üdülı épületek szennyvízhálózatra való csatlakozását.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elrendeli, hogy a Dobó utcai üdülık hasonló
elbírálás
alá
essenek.
A Dobó utcai üdülık szennyvíz hozzájárulásának kivetését a hivatal készítse elı.
3. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy az üdülısori
ingatlantulajdonosok szennyvízrákötésre való kötelezése érdekében tegye meg a
megfelelı lépéseket. A kötelezhetıvé tétel érdekében a hivatal az üdülısori társulások
létrehozását készítse elı.
Az üdülısori társulások megalakulásáig és a 67 %-os rákötési szándék meglétéig az
üdülık szennyvízhálózatra való rákötése nem engedélyezett.
Határidı:
Felelıs:

2002. július 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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11. Napirendi pont
Településrendezési tervek-településfejlesztési koncepció
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottsági elnököt az elıterjesztés lényegi
ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a felkérésre elmondta, a településszerkezeti tervben kitőzött célok
megvalósítására és a késıbbi beruházások területének biztosítására az Újkert sor NY-i részén a
Selyem út mellett lévı földrészletek kerültek kijelölésre. A földrészletek közül van, ami már
önkormányzati tulajdonban van, és vannak még magántulajdonban lévık. Ezen telkek tulajdonjogának
megszerzésérıl kellene most a képviselı-testületnek dönteni. Az önkormányzat megkereséssel élt ezen
földek tulajdonosai felé vételi szándékkal, akik nyilatkoztak arról, hogy a földrészletet eladják és
elfogadják a vételi ajánlatot.
A javaslat szerint a földek megvásárlására maximum 100 Ft/m2 vételi árat ajánlanának fel.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a javaslatban megfogalmazott feltételekkel, kérte a
képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a településszerkezeti tervben kitőzött célok
megvalósítására, a késıbbi beruházások területének biztosítására, az Újkert sor
nyugati részén levı beépítetlen telkek tulajdonjogának megszerzése érdekében
megkeresi a telektulajdonosokat és max. 100 Ft/m2 áron megvásárolja a
földrészleteket.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
sikeres tárgyalásokat követıen a határozat feltételei szerint az adásvételt megkösse.
Határidı: 2002. December 31., illetve értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. Napirendi pont
Településrendezési tervekkel kapcsolatos állampolgári kérés
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a Hantoskerti utca holtág melletti ingatlan tulajdonosai
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a rendezési tervben üdülı övezetként szereplı területet
lakóterületté nyilvánítsa.
A kérelemmel a hivatal megkereste a településrendezési tervek készítıit állásfoglalás kérés céljából. A
T.T.T. Városépítı Bt. a kérelem alapján megvizsgálta a tárgyi terület átminısítésének lehetıségét, és
megállapította, hogy a telkek mérete lényegesen kisebb a város egyéb lakóterületein kialakultaknál. A
lakóterület nagysága az OTÉK szabályai szerint minimum 550 m2 lehet, a szóban forgó ingatlanok
nagysága viszont 275-400 m2 közötti. Éppen emiatt ezen telkek tulajdonosai annak idején csak
hétvégi ház építésére kaptak engedélyt. Mindezek alapján a szakértık nem javasolják a terület
átminısítését.
A szakbizottság a szakértıi javaslattal egyetértett, az átminısítéssel jelentıs építményadó bevételtıl
esne el az önkormányzat, ezért sem javasolják a kérelem támogatását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a javaslatokkal, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
a
Hantoskerti
településszerkezeti tervben szereplı besorolását nem változtatja meg.

üdülıterület

Határidı: 2002. Június 30., illetve értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. Napirendi pont
Útaszfaltozáshoz történı lakossági hozzájárulás meghatározása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés megvitatása során a véleményezı bizottságok
részérıl eltérı javaslatok születtek. Kérte a bizottságok elnökeit, röviden ismertessék a javaslatok
lényegét.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, az önkormányzat
helyi rendeleti szabályozása alapján a magánerıs lakossági út építéséhez a lakosságot terhelı hányad
minden utca esetében költségarányosan került meghatározásra. Az építés bekerülési költségének 80 %a önkormányzati támogatás, míg a fennmaradó 20 % lakossági hozzájárulásból adódott.
Az idei évben 18 önkormányzati utca útaszfaltozására kértek árajánlatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft.tıl. A rendeleti szabályozás szerint megállapításra kerülı egy ingatlanra esı lakossági hozzájárulás
költsége viszont utcánként igen nagy szórást mutat. Éppen ezért az igazságérzet kielégítése céljából
különbözı elképzelések kerültek elıtérbe a lakossági hozzájárulás vonatkozásában, amelyeken lehet
vitatkozni, bár véleménye szerint a célt elérni teljesen úgy sem lehet, igazságosabb megoldást csak
látszólag lehet találni.
A bizottság a téma megvitatása során az I. határozati javaslat szerinti megoldást javasolja, ami
annyiban tér el az eredetileg beterjesztett javaslattól, hogy a féloldalas utcák vonatkozásában lépést
kell tenni az épülettel nem rendelkezı ingatlanok bevonására.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság részérıl az a vélemény fogalmazódott meg, hogy célszerő
lenne egy átlagos hozzájárulási összeget megállapítani. A jelenlegi rendeleti szabályozással nem
teljesen igazságos a lakossági teherviselés. Ennek ellenére elfogadták azt a megoldást, hogy ebben az
évben a 18 utcára vonatkozóan a rendeleti szabályozás szerint történjen a teherviselés, de a jövı évben
induló útépítések esetében nem szabad elvetni az átalány áras teherviselés lehetıségét.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a képviselı-testületnek most olyan
ügyben kell dönteni, ami esetenként nem kis összeggel érinti a lakosság zsebét.
A bizottság határozata alapján javasolta a II. pont szerinti megoldás elfogadását.
Tótka Sándor képviselı a témához kapcsolódóan mondta el, hogy a szennyvízcsatorna kiépítése
során felbontott útszakaszok újraaszfaltozása után megszakadt az aszfaltborítása. Véleménye szerint
az újraaszfaltozással legalább két évet várni kellett volna, de még nagyobb gondot jelent, hogy
nagysúlyú tehergépjármővek is használják ezeket az utakat. Sok esetben 30-50 tonna súlyú
építıanyagokat szállítanak építkezésekhez. Feltétlen intézkedést igényelne, hogy súlykorlátozásokat
vezessenek be a városi tulajdonban lévı utak esetében, egyes lakóövezetekbıl ki kellene tiltani a
nehézgépjármőveket.
A lakosok jogosan háborodnak fel, hogy az ı pénzükön megépített utat így tönkre teszik.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl elfogadhatónak tartotta a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság által javasolt megoldást, de annak 3. Pontját feltétlen ki kell egészíteni azzal, hogy
„történjen tovább lépés a féloldalas utcák épülettel nem rendelkezı ingatlanjainak bevonására.”
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Dr. Dávid Imre polgármester összegzésként elmondta, a véleményezı bizottságok abban
egyetértettek, hogy az idei évben a 18 utcára a lakossági hozzájárulás költségarányosan kerüljön
meghatározásra. A jövı évben induló útépítések költségviselési módjára a hivatalnak és az út
kezelıjének a vita során elhangzott javaslatok, és vélemények figyelembevételével kell a javaslatokat
kidolgozni, melyrıl a döntést már az új testületnek kell meghozni.
Lezárva a témát a bizottságok javaslata alapján a II. pont szerinti megoldást tette fel szavazásra Dr.
Valach Béla képviselı úr által javasolt kiegészítéssel.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Gyomaszolg által 2002.
04. 04.-én kért árajánlatban szereplı 18 utcára vonatkozó, egy ingatlanra esı útaszfaltozási
munkálatok lakossági hozzájárulását költségarányosan határozza meg.
2. /
Azokban az esetekben, ahol a hozzájárulás magas összege miatt a lakossági befizetések nem
feltételezhetık, egy alacsonyabb, fix hozzájárulás kivetését rendelheti el a képviselı-testület.
3. /
A Képviselı testület utasítja a közútkezelıt, hogy 2003-ban, a szennyvíz beruházás ütemezésére
figyelemmel, az építésre kerülı önkormányzati tulajdonban lévı utak tekintetében a lakossági
költségviselés módjának meghatározása céljából az aszfaltozási munkák árajánlatát szerezze be,
és terjessze be a Képviselı-testület novemberi ülésére. Történjen továbbá lépés a féloldalas utcák
épülettel nem rendelkezı ingatlanjainak bevonására.
Határidı:
Felelıs:

2002. november 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

14. Napirendi pont
Tájékoztató a gyomaendrıdi szennyvízberuházás II-III. ütem 1. Részteljesítésérıl
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetıje az írásos tájékoztatóhoz annyit kívánt elmondani,
hogy a II-III. ütemben megépítendı szakasz 1/3 része épült ki az 1. Részteljesítéssel, ami kb. 979
ingatlan rácsatlakozását teszi lehetıvé, és ebbıl kb. 400 ingatlan csatlakozása meg is történt.
A 2. részteljesítésbıl napjainkig 5000 m hosszú vezeték került lefektetésre, a kivitelezı jelzése alapján
a kedvezı idıjárás miatt várható, hogy ez a szakasz határidı elıtt szeptember hónapra elkészül.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, a kivitelezı a túlteljesítés miatt
vállalná a jövı évre ütemezett IV. ütem megépítésének elıtejesítését. Az önkormányzat
szeptemberben a költségvetés áttekintése során a pénzügyi helyzet függvényében dönt arról, hogy sor
kerülhet e az elıfinanszírozásra vagy nem.
Hozzászólás, véleménye a tájékozatóval kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 19 igen
szavazattal azt elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/2002.(V. 30.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a gyomaendrıdi szennyvíz beruházás IIIII. ütem 1. részteljesítésérıl készült tájékoztatót.
Határidı: azonnal
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15. Napirendi pont
Szelektív hulladékgyőjtés bevezetése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a nádudvari székhelyő Polyduct Rt.
egy felajánlással kereste meg a polgármesteri hivatalt, hogy kísérleti jelleggel, próbaidıre 2002. június
1. és december 31. között kihelyezne két db három frakciós hulladékszigetet, melyben üveg, papír,
valamint mőanyag győjtésére lenne mód. A félév próbaidı letelte után, a lakosság fogadtatásával
kapcsolatos tapasztalatok értékelése alapján két alternatíva közül választhatunk. Ha az önkormányzat
igényt tart továbbra is a konténerekre, a Polyduct Rt. felajánlja a konténerek megvásárlását, az
érvényben lévı listaár 50%-ért. A másik alternatíva, ha az önkormányzat a konténerek használatától
eltekint, a Polyduct Rt. a saját költségén a telephelyére visszaszállítja.
További véleményként elhangzott, hogy a két konténer kevés a városban, javasolja a négy konténer
elhelyezését.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a bizottsági ülésen elfogadták a
javaslatot, hogy a városban helyezzenek el ilyen jellegő konténereket. Javasolja, hogy több konténer
kerüljön elhelyezésre. A kísérleti hulladéksziget elhelyezésének célja az un. lakosság nevelése, nem
lesz zökkenımentes, lesznek problémák.
Szujó Zsolt a Városüzemeltetési osztályvezetıje a napirendi pontot illetıen lemondta, hogy a
Polyduct Rt. június elején tervezi a konténerek kihelyezését. Eredetileg három konténert terveztek
kihelyezni, de a Polyduct Rt. javasolta, hogy ismerje meg a lakosság
Dr. Kovács Béla képviselı véleményében elhangzott, hogy valóban jó az elképzelés, de a helyi
fiatalok mennyire fogják ezt megbecsülni a rongálás szempontjából?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy történt már városokban, ahol elhelyezték a
konténereket gyújtogatás, ezt elıre megmondani nem lehet.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdésében elhangzott, hogy a Sikér boltnál hová kerül
hulladéksziget elhelyezése, mert élelmiszerboltról van szó.
Szujó Zsolt válaszában elmondta, hogy a két céggel egyeztettek és a Sikér bolt, mivel magán tulajdon,
a tulajdonossal a régi sütı üzem mellé tervezték az elhelyezést, a Penny esetében pedig a parkolóba.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a Császárné Gyuricza Éva
képviselı asszony az egészségügyi védıtávolságra gondolt a kérdésével. Javaslatában továbbá
elhangzott, hogy védırendszert ebben az esetben elhelyezni, tehát megfigyelı kamerát lehetne
kialakítani.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy javasolná a négy konténer elhelyezését, például az
iskolák környékére, mivel az elhelyezésnél 1500-2000 lakosra helyeznek ki egy szigetet, ha ezt
figyelembe vesszük a városban nyolc ilyen konténert kellene kitenni, ezért javasolná indulásnak
legalább a felét a négyet.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pontot
illetıen, azzal a módosítással, hogy a két hulladéksziget helyett négy hulladékszigetet helyezzenek el a
városban.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Polyduct Rt. (Nándudvar)
ajánlatát, és kísérleti jelleggel, próbaidıre 2002. Június 1. és december 31. között a
Pásztor János utcába (Penny parkoló), valamint az endrıdi Sikér élelmiszerüzlet
mellé 2-2 hulladékszigetet helyeztet el.
A konténerek további sorsáról a fél éves próbaidı lejárta elıtt, a 2002. decemberi
Képviselı-testületi ülésen dönt.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. Napirendi pont
Gyomai szabad strand üzemeltetésének meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy a képviselı-testület a
márciusi ülésén pályázatot írt ki a szabad strand üzemeltetésére, mely kiírásra pályázati anyag nem
érkezett be, ezért újbóli pályázat kerülne meghirdetésre. A bizottságok tárgyalták a napirendi pontot és
javasolják a képviselı-testületnek elfogadásra. Véleménye szerint a Pájer szabad strand
üzemeltetıjének kellene felajánlani üzemeltetésre a gyomai szabad strandot.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonában lévı 03/9 hrsz. alatt felvett
Hármas - Körös árterében lévı 2 ha 4441 m2 terület természetes fürdıhely tartós
üzemeltetésére nyílt pályázatot hirdet a 74/2002.(III.28.)KT. sz. határozat szerinti
pályázati feltételek alapján.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2002. június 28. 12,00 óra.
Határidı: 2002. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. Napirendi pont
A vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenységre kötött bérleti szerzıdés
meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy 1997. évtıl Kolohné Pelyva Edit
egyéni vállalkozóval kötött bérleti szerzıdés 2002. július 31. napjával lejár. A határozati javaslatban
szerepel, hogy a jelenleg még érvényben lévı bérleti szerzıdést 2002. december 31. napjáig kerülne
meghosszabbításra, de a 2002. szeptember hónapban új pályázatot kell meghirdetni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy az 1997. évben megkötött
szerzıdésben a „6. pontban bérlı vállalja továbbá a pályázaton leírt egyéb feltételeket a bérlemények
mőködtetésével kapcsolatos egyéb elképzelések tekintetében. Bérlı az általa közölt pályázatban és
üzleti tervben foglaltakat magára nézve kötelezınek tartja, az abban rögzített kötelezettségek ellátását
ezen szerzıdés aláírásával is vállalja, különös tekintettel arra, hogy a közeljövıben a díjtételeken nem
kíván változtatni.” ez a szövegezés, tehát hivatkozni a pályázatra nem megfelelı. Véleménye szerint a
szerzıdési feltételeket konkrétan le kell írni a szerzıdésben.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök véleményében elhangzott, hogy a piacon változtatni kellene. Több
asztal kellene a zöldséges részen, hogy az árusok ne a földrıl áruljanak, egy-két pad elhelyezése is
szükséges volna, amin le lehetne ülni, több szemetes edényt kellene elhelyezni, továbbá több
árnyékolót kellene még kitenni, vagy napernyıt.
Kolohné Pelyva Edit az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy kezdetben voltak napernyık, de két
év alatt tönkre mentek. Az asztalokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a kereskedık többsége sátorral
és asztalokkal érkezik. Az idıs nénik, akik árulnak a piacon túl magasnak találják az asztalokat, nem
tudnak állni a jelenlegi asztalok mellett, ezért árulnak a földrıl.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy ezek a feltételek szerepelni fognak a pályázati
kiírásban, a feltételeket teljesíteni kell, vannak követelmények, kell árnyékoló, kell pihenı.
További észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pontot
illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Markt Platz Egyéni Céggel a vásár-,
piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenységre 1997. július 8.-án kelt megállapodást
változatlan feltételek mellett 2002. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert, hogy a 2002.
szeptember havi testületi ülésre készítse elı a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési
tevékenység hosszabb távú mőködtetési feltételeinek meghatározásáról, pályázat útján
való meghirdetésérıl szóló elıterjesztést.
Határidı: 2002. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. Napirendi pont
Bérleti szerzıdések meghosszabbítása
Babos László a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévı bérbe adott ingatlanok bérleti szerzıdései június hónapban lejárnak.
A bizottság a napirendi pontot tárgyalta és javasolja a megállapodások meghosszabbítást, mely egy
évre szól, annyi változással, hogy a bérleti díjakat az inflációt követıen emelkednek.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy az Országos TEL-INFO Kft. által bérelt
irodaépületet a továbbiakban az UWYTA KHT. fogja bérelni.
További észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pontot
illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a bérleti szerzıdések
meghosszabbításáról szóló tájékoztatót.
Határidı: azonnal
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19. Napirendi pont
Az önkormányzat birtokában lévı mezıgazdasági területekre kötött haszonbérleti szerzıdések
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy az önkormányzat
birtokában lévı mezıgazdasági földek haszonbérleti szerzıdése 2001. szeptember 30-án lejárt. A
szerzıdések 1 évre kerülnek megkötésre. A tulajdonjog bejegyzésére indított eljárás miatt a bérleti
szerzıdések csak 2002. évben kerültek meghosszabbításra. A szerzıdések meghosszabbításánál kitétel
volt az elmaradt bérleti díj tartozások megfizetése. Ennek eredményeképpen a 12,7 millió Ft-os
elmaradásokból 3,6 millió Ft elmaradt tartozást fizettek be a bérlık. Két bérkıvel folyamatban van
szerzıdéskötés hosszabbítás, melynek eredményeképpen további 1,6 millió Ft-tal csökkent a tartozás.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete a "vitatott" földekre a
2001/2003 gazdasági évre vonatkozó haszonbérleti szerzıdések megkötésrıl készített
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: 2002. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. Napirendi pont
Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a képviselıtestület 2001. évben Julis József Gyomaendrıd, Petıfi u. 60. szám alatti lakosnak 420.000 Ft
támogatást és engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez maximum 100.000 Ft támogatást
állapított meg a „Kner Izidor szülıházának” felújítására, mely tulajdonát képezi. A tulajdonos
bejelentette, hogy családi állapotában változás történt, mivel elvált feleségétıl, kérné az
önkormányzatot a kifizetéshez járuljon hozzá. 2002. június 7-én kíván házasságot kötni Ötvös
Szilviával és házasságkötésük után szeretnének közös gyermeket. Ezért kérné a képviselı-testületet,
hogy a változások ismeretében járuljon hozzá a felhasználáshoz.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul a 95/2001. (IV. 26.) KT.
számú határozatban megállapított 420.000,- Ft támogatás 2002. évben történı
felhasználásához, azzal a feltétellel, hogy az csak a házasságkötés után kerüljön
kifizetésre, s a 2386/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrıd, Petıfi u. 60. szám alatti
felépülı új családi ház 1/2 - 1/2-d részarányba kerüljön Julis József és Ötvös
Szilvia tulajdonába.
Határidı: azonnal
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21. Napirendi pont
Apolló Mozi rezsi kiadásainak támogatása
Babos László a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a mozi
épületét 5 évig a Békésiné Boldizsár Ella bérelte, az elmúlt évhez hasonlóan kérelemmel fordult a
bérlı a képviselı-testülethez, melyben 56.000 Ft-os támogatást kér, mivel a zökkenımentes mőködést
csak így tudja biztosítani. Mivel a képviselı-testület döntése alapján az épületet a Trendl Kft.
versenytárgyalás során 8 millió Ft-ért megvásárolta, ezért a pénzügyi és gazdasági bizottság nem
javasolja a támogatni a rezsi költséget.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete 2002. évben Békési Ella bérlınek az
Apolló Mozi üzemeltetéséhez nem biztosít 50%-kos mértékő támogatást a
rezsiköltségek megtérítésére.
Határidı: 2002. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. Napirendi pont
Szabó Istvánné a Selyem úti Óvoda és Bárdi Zoltánné a Blaha úti Óvoda vezetıjének kérelme
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy Szabó Istvánné
és Bárdi Zoltánné óvodavezetık támogatási kérelemmel fordultak a képviselı-testülethez. A Békés
Megyei Közoktatási Közalapítványhoz kívánnak pályázatot benyújtani eszközbeszerzés céljából. A
pályázati kiírásban a 20% önerıt kell biztosítani a pályázóknak. Szabó Istvánné pályázatához 180.000
Ft, Bárdi Zoltánné pályázatához 350.000 Ft összegő támogatást kér a benyújtáshoz szükséges önerı
fedezetéül. A bizottságok tárgyalták a napirendi pontot és az eszközvásárlási keretbıl javasolják a
támogatás biztosítását.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szabó Istvánné a Selyem Úti Óvoda
fenntartója részére a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz eszközbeszerzésre benyújtandó
pályázatához a 20 %, maximum 180 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:
Felelıs:

Kifizetés a pályázat elnyerése esetén, legkésıbb 2002. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bárdi Zoltánné a Blaha Úti Óvoda fenntartója
részére a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz eszközbeszerzésre benyújtandó pályázathoz a
20 %, maximum 200 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:
Felelıs:

Kifizetés a pályázat elnyerése esetén, legkésıbb 2002. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

23. Napirendi pont
A gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Club kérelme
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a kézilabda club
kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, melyben támogatást és a Sportcsarnok terembérleti díjának
elengedését kéri. A humánpolitikai bizottság tárgyalta az elıterjesztést és nem tartja jogszerőnek,
mivel a sportalap megítélésénél minden club és egyesület megkapta az idei évi támogatási összeget, a
férfi kézilabda club 1 millió Ft támogatást kapott ez évben, ezért a bizottság fedezethiány miatt nem
tudja támogatni a clubot.
A Sporttrió Kft. által üzemeltetett Sportcsarnok terembérleti díjának elengedésére irányuló kérelmet
nem támogatja a bizottság, mivel az önkormányzat a Sporttrió Kft.-vel kötött megbízási szerzıdésben
szabályozza a terembérleti díjat és az adható kedvezményeket.
A kishegyesi meghívás teljesítésére a bizottság javaslata alapján a kézilabda club részére 100.000 Ftos támogatást javasol.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
136/2002. (V. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi a Humánpolitikai Bizottság
határozatát a Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Club támogatásáról. A Sportcsarnok terembérleti díjának
csökkentésére irányuló kérelmét a Képviselı testület elutasítja, mivel az önkormányzat a Sporttrió
Kft-vel kötött 2002. évre érvényes megbízási szerzıdés szabályozza a terembérleti díjat és az adható
kedvezményeket.
Határidı Azonnal
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

24. Bejelentések
Vass Ignác képviselı tájékoztatásában elmondta, hogy 2002. május 14-én a fürdıben volt egy
helyszíni szemlével egybekötött konzultáció, melyen részt vett a lebonyolító Duplex Kft., Alterra Kft.,
a tervezık és a fürdı, mint megrendelı. Ezen a konzultáción lehetısége volt az Alterra Kft-nek
feltenni kérdéseket a tervezı felé, melyre a válaszokat is megkapták. A közbeszerzési munkabizottság
ülésén, 2002. május 15-én elfogadásra került az a határozat, melyet a közbeszerzési döntıbizottság
hozott, azzal a kifogással szemben, melyet a Strabag Kft. nyújtott be, mely jogorvoslati kérelem
elutasításra került. 2002. június 4-én fog a munkabizottság dönteni az egyetlen érvényes ajánlatról,
melyet az Alterra Kft. nyújtott be.
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Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy az endrıdi
könyvtár rendezvényei az idei évben jelentısek voltak. Az olvasás éve az idei év, ebbıl az alkalomból
több rendezvény volt a könyvtárban, mesemondó versenyt rendeztek, ahol 134 gyermeket hallgattak
meg.
Egyéb bejelentés a jelenlévık részérıl nem volt a Polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv.
12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
• Kiegészítı családi pótlék megszüntetése miatti fellebbezés
• Kakati Ágnes Gye, Tanya VI. ker. 474. Sz. alatti lakos méltányossági kérelme
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K.m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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