Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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11/2002.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. június 27-i ülésének jegyzıkönyvébıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Garai János, Hack
Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács
Attila, 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 megyei és a helyi sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület megjelent tagjait a jegyzı, aljegyzı
urat, az osztályvezetıket és minden megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
a 20 fıs tagságból jelen volt 17 fı képviselı. Távolmaradását jelezte Dr. Kovács Béla, ifj. Dógi János
és Bátori Gyula képviselı.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Kovács Attila és Czibulka György képviselıket.
A napirendek elıtt röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
A motoros találkozó problémamentesen lezajlott, a becslések szerint 800-900 motoros vonult fel.
Június 22-én a Rumba Táncsport Club 30 éves jubileumi táncestélyt tartott a Városi Sportcsarnokban.
Színvonalas, szép rendezvény volt.
A szúnyoggyérítésre kiírt közbeszerzési eljárás döntése ellen benyújtott fellebbezésekrıl döntött a
Közbeszerzési Döntıbizottság. A fellebbezéseket elutasította, a döntést helybenhagyta. A
szerzıdésnek megfelelıen eddig két gyérítés volt, egy földi és egy légi, július 1-én pedig ismételt
gyérítésre kerül sor.
A Köztisztviselıi törvény július 1-ét Köztisztviselık Napjának nyilvánította, így hétfın munkaszüneti
nap, a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Ebbıl az alkalomból a városvezetés megvendégeli az aktív és
a nyugdíjas köztisztviselıket.
Megkezdıdött a Blaha úti óvoda tetıfelújítása és a Városi Zeneiskola épületének felújítása. A munkát
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi.
A városközpont fejlesztésére a Gazdasági Minisztérium Széchenyi Tervre benyújtott pályázatról még
nincs döntés. Az igényelt támogatás 5 millió Ft volt. A Képzımővészeti Lektorátusi Hivataltól a Kner
emléktér kialakítására 2.1 m Ft-ot pályáztak, a megítélt támogatás 600,000 Ft volt. A Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács idegen forrás nélkül, nem igen fog támogatást adni.
A rendelkezésre álló saját erı 10 millió Ft. A beruházás a Széchenyi Terv pályázat döntésétıl függ,
hogy milyen mértékben fognak hozzá.
157

A Városi Zene-és Mővészeti Iskolából négy fı Kínába utazik.
A Városüzemeltetési osztályra keresnek egy fı település üzemeletetési szakirányú végzettséggel
rendelkezı személyt.
A térségi kommunális hulladéklerakó telepre meg van az érvényes építési engedély, a beruházást
viszont nem tudják elkezdeni, mert a Phare még nem döntött a kivitelezı személyérıl.
A képviselı-testület döntésének megfelelıen kísérleti jelleggel három hulladéksziget került
kihelyezésre a városba. A Penny parkolójába, az ABC elé, és az Endrıdi utca sarkára. Két-három év
biztosan kell ahhoz, hogy a város lakói elfogadják, megszokják, és rendeltetésszerően használják.
Az öregszılıi ivóvíz beruházáshoz 19.5 millió Ft áll rendelkezésre. 7.801 e Ft-ot a Vízügyi Alapból,
míg szintén 7.801 e Ft-ot a Vízmővek Vállalattól kaptunk, az önkormányzati saját erı 3.901 e Ft. A
beruházás elkezdéséhez már csak arra van szükség, hogy az ott lakók 67 % nyilatkozzon a rákötési
szándékról.
A szennyvízberuházás IV. ütem megvalósításához mostanra rendelkezésre áll a pénzügyi fedezet, a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a beruházás indítható, és várhatóan 2003 év végére az egész
szennyvízberuházás befejezıdhet a városban.
Végezetül tájékoztatta a jelenlévıket, hogy július 19. Napjára a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
közösen szeretnék meghívni Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök urat a III. Nemzetközi Cigányzenész
és Tánctalálkozóra. A meghívót elküldték részére, az elızetes információk szerint van esély arra, hogy
azt el is fogadja. Hivatalos válasz ez idáig nem érkezett.
A Magyar Hírlapban egy egész oldalas cikk jelent meg Gyomaendrıdrıl.
Egyéb tájékoztatni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármestereket, a képviselıket van e napirend
elıtti bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában kérte az illetékesek intézkedését, hogy az
endrıdi köztemetı ravatalozójában egy asztal kerüljön elhelyezésre, amelyen a kántor úr az orgonáját
el tudja helyezni. Ezt a hiányt egyszer már felvetette, kérte annak pótlását.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet a Polányi u és a Sugár u. lévı balesetveszélyes kátyúkra. Sürgıs
javítást igényelne.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva a felvetésekre elmondta, az asztalt illetıen jelzéssel élnek a
temetı üzemeltetıje felé, míg a sürgısséget igénylı kátyúzási munkák a jövı hét folyamán készülnek
el.
További napirend elıtti hozzászólás nem volt, az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta
elfogadásra.
28. napirendi pontként javasolta felvenni a IV. Nemzetközi Halfızı Verseny és Majorette Fesztivál
tárgyú elıterjesztést, míg 29. a Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Sz. alatti nagyterem és díszterem
légkondicionálása tárgyú elıterjesztés, 30. napirend pedig a bejelentések.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
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1. 2002. Évi költségvetési rendelet módosítása
2. Mőködtetési jog alapján végezhetı önálló orvosi tevékenységi háziorvosi
körzethatárainak meghatározásáról
3. Megállapodás a 2002 OFA pályázathoz
4. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme a nyári nyitva tartás szüneteltetése
ügyében
5. Feladatcsökkenés miatt alkalmazotti létszámcsökkentés a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda intézményben
6. A Liget fürdı beruházás pénzügyi finanszírozásának alakulása a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács Területfejlesztési célelıirányzatán nyert pályázata után
7. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratának
módosítása
8. Közoktatási intézmények igazgatóinak vezetıi pótlék emelése
9. A Város Családsegítı Központ 2001. évi tevékenységérıl készült beszámoló
10. A Hármas-Körös hullámtéri túraútvonal tájékoztató és útbaigazító tábláinak
cseréje
11. Városközpont fejlesztésének költségváltozása
12. Bónom-zugi telek értékesítése
13. Deli Mihály kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
14. Kert-Kivi Kft közterület vásárlási kérelme
15. Rideg Zoltán kérelme
16. Költségalapú bérlakásokra pályázati kiírás, illetve adatlap
17. Szolgálati bérlakás megvásárlására tett ajánlat
18. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
19. Szolgálati bérlakás kiutalásának kérése
20. Közmővesített építési telek kialakítása
21. Vis maior kérelem
22. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola támogatási Kérelme
23. Tájékoztató a kommunális beruházás miatti kommunális adókedvezmény
igénybevételének módjáról
24. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
25. Az APEH Bőnügyi Igazgatósága által a gyomaendrıdi szennyvíz beruházás
ügyében folytatott eljárásról tájékoztatás adása
26. Tájékoztató lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati
támogatásról
27. Tájékoztató az ideiglenes mezıgazdasági bizottság által tartott határszemlérıl
28. IV. Nemzetközi Halfızı Verseny és Majorette Fesztivál
29. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. alatti nagyterem és díszterem légkondicionálása
30. Bejelentések
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
A 2002. Évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosnét a pénzügyi osztály vezetıjét a rendelet-tervezet
ismertetésére.
Tóth Lajosné osztályvezetı elıljáróban egy pontosításra hívta fel a képviselı-testület figyelmét. A
tervezet 5. § -ban a tartalék összegében elírás történt. A helyes összeg 113.168 e Ft. A tévedésért
elnézést kért.
A rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vették a képviselı-testület határozatait, azok pénzügyi
vonatkozását végig vezették a rendeleten.
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A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola normatív támogatását csak 2002-ben tudták lemondani, így
csökkent az állami támogatás. A tervezetben igen nagy összeget mutat az állami normatív hozzájárulás
csökkenése, mely összegszerően 543 e Ft-ot jelent.
Ezen túlmenıen keresztül vezették a többlet bevételeket, az ÁFA bevételt, és helyére tették azokat a
bevételeket, amelyeket az eredeti költségvetésben információ hiányában még nem tudtak konkrétan
megtervezni.
A fejlesztési kiadásoknál beállították azokat a fejlesztéseket, amelyek nem voltak megtervezve.
Azon pályázatok pénzeszközeit, melyekrıl nem volt pontos információ a tartalékba helyezték, így
elıfordulhat, hogy ezek az összegek nem pont annyi, mint amennyi pályázatot benyújtottak, a
következı rendeletmódosításnál ez pontosításra kerül.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a véleményezı
bizottságok elnökeit, kívánnak e hozzászólni.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, így a polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselıket. A képviselık figyelmébe ajánlotta a Pénzügyi osztályvezetı által kért pontosítást, mely
szerint a tervezet 5. § -ban a tartalék összege helyesen 113.168 e Ft.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2002.(……)KT. sz. rendeletét
a 2002. Évi költségvetésrıl szóló 1/2002.(II.5.)KT. sz. rendelet módosításáról
2. Napirendi pont
Mőködtetési jog alapján végezhetı önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzethatárainak
meghatározásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı urat az elıterjesztés készítıjét a
napirend szóbeli ismertetésére.
Megyeri László aljegyzı hozzászólásában elmondta, a módosított önálló orvosi tevékenységrıl szóló
törvény kötelezi az önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsák meg azokat a háziorvosi
körzeteket, amelyben a háziorvos a mőködtetési jog alapján önálló orvosi tevékenységet végezhet. A
felnıtt háziorvosi körzethatárokról az elmúlt évben a 8. Háziorvosi körzet kialakításakor döntött a
képviselı-testület, amelyet az érintett háziorvosok közmegegyezéssel akkor elfogadtak. Így a rendelettervezet 1.sz. mellékletében a felnıtt háziorvosi körzetek változatlan tartalommal szerepelnek. A
fogorvosi és a gyermekorvosi körzetek jóval korábban kb. 10 éve kerültek kialakításra, így azok most
felülvizsgálatra kerültek, amely során igyekeztek azt lakosságszám arányosan meghatározni. Az így
feldolgozott körzethatárokat egyezetés céljából megküldték az érintett orvosoknak. Az egyeztetést
követıen az alábbi pontosítások vállnak még szükségessé a fogorvosi körzethatárokat illetıen. Dr.
Valach Béla körzetébıl kimarad a Fı u. 1-5 és a 2-54, valamint a Hídfı u., ezek az utcák átkerülnek
Dr. Török Anna körzetébe. Ugyanakkor a Dr. Valach Béla körzetébe kerül a Bányász, Dankó és a
Körös utca. Kérte a képviselıket, hogy a döntés során ezekre a változásokra legyenek figyelemmel.
A gyermekorvosi körzeteknél nagy volt az aránytalanság, amit igyekeztek földrajzilag és létszámában
is arányossá tenni, így azokat a gyermekorvosok elfogadták.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e kérdésük, észrevételük a
rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Hozzászólás, kérdés nem volt a döntés elıtt polgármester felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2002.(……)KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Városában a mőködtetési jog alapján végezhetı
önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról
3. Napirendi pont
Megállapodás a 2002. Évi OFA pályázathoz
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület május 30-i ülésén hozott döntésének
megfelelıen pályázat került benyújtásra 10 fı hátrányos helyzető munkanélküli foglalkoztatási
programjának megvalósítására az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz vissza nem térítendı
támogatás elnyerése érdekében. Eredményes pályázat esetén a foglalkoztatási programot a Gondozási
Központ valósítja meg, melynek alapja az önkormányzat és az intézmény között létrejött
megállapodás, melyet csatolni kellett a pályázati dokumentációhoz. Mivel a megállapodás
elfogadására a májusi ülésen nem került sor, ezért szükséges annak utólagos elfogadása a testület által.
A megállapodás az elıterjesztés mellékleteként szerepel.
Kérte a képviselı-testületet a megállapodás jóváhagyására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány „Új esély” pályázati programjára „Megfogom a felém nyújtott kezet”
címmel benyújtott pályázathoz csatolt, Gyomaendrıd Város Önkormányzata és a
Városi Gondozási Központ között 2002. Június 10-én aláírt megállapodást, mely 10 fı
hátrányos helyzető munkanélküli foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat és
kötelezettségeket rögzíti.
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme a nyári nyitva tartás szüneteltetése ügyében
Dr. Dávid Imre polgármester röviden annyit kívánt elmondani, hogy az iskola igazgatója kérte az
önkormányzatot, mint fenntartót, hogy engedélyezze a Jókai úti óvoda augusztus 5-30-ig és a napközi
konyha július 1-tıl augusztus 30-ig történı nyitva tartás szüneteltetését.
A kérelmet a Humánpolitikai bizottság egyhangúlag támogatta, és kérte a képviselı-testületet a
határozati javaslat elfogadására.
Megkérdezte a jelenlévıket, van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület a kérelmet egyhangú 17 igen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda intézményben, az Óvoda 2002. augusztus 5-30.-ig, a Napközi Konyha 2002.
július 1.-tıl augusztus 30.-ig a nyitva tartás szüneteltetését.
Határidı: 2002. Augusztus 5., illetve 2002. Július 1.
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgató
5. Napirendi pont
Ellátotti létszámcsökkenés miatt alkalmazotti létszámcsökkentés a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda intézményben
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola igazgatója jelezte a fenntartó önkormányzat felé,
hogy a Jókai úti óvodában a következı tanévben 20 fıvel csökken az óvodai ellátottak létszáma, így a
jelenleg három csoport a következı nevelési évben két csoportra csökken. A csoportcsökkenés miatt 1
fı óvodapedagógus és 1 fı dajka álláshely csökkenést kell végrehajtani. Lehetıség szerint a
létszámcsökkenést intézményen belüli munkaerı átcsoportosítással kell az intézménynek végrehajtani.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke aziránt érdeklıdött, hogy a jelzett 20 fıs ellátotti
létszámcsökkenés gyermeklétszám csökkenést jelent, vagy más óvodába viszik a szülık a gyerekeket.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a téma kapcsán megállapításra került, hogy a
vállalkozásban mőködı óvodák elszívó hatással vannak, mivel jobban magukénak érzik az óvodát, a
szülık élnek a szabad óvodaválasztás lehetıségével, ezért az önkormányzati óvodába kevesebb
gyermek kerül beíratásra.
Várhatóan ezen kívül még a Napsugár, és a Szabadság úti óvodákban is hasonló létszámgondokkal
kell számolni. A többi óvodában a létszám megfelelı, sıt lesz, ahol kicsit feszített, de a szülık döntése
elıtt meg kell hajolni, hiszen lehetıségük van az óvoda megválasztására. Talán kicsit jobban kell
dolgozni a fent említett óvodákban.
Cseh Jánosné az iskola igazgatóhelyettese hangsúlyozta, az önkormányzati óvodában is ugyan olyan
komoly munka folyik, mint a többi óvodában. A legfıbb gondot az jelenti, hogy anyagi oldalról nem
tudja felvenni a versenyt a vállalkozó óvodákkal.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke megfontolandónak tartotta,
hogy ezt az egy önkormányzati óvodát is ki kellene ajánlani vállalkozási mőködtetésbe. Ha hátrány
jelent az óvodának, hogy önkormányzati finanszírozásban mőködik, adjanak lehetıséget az ottani
óvodapedagógusoknak, próbáljanak meg a piaci viszonyok között érvényesülni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta ebben a kérdésben már a következı testület fog dönteni.
Az biztos, hogy ilyen drasztikus ellátotti létszámcsökkenés mellett az óvoda fenntartása
gazdaságtalanná válik, önmagát szünteti meg. Megítélése szerint legkésıbb 2003-ban dönteni kell az
óvoda vállalkozásba adásáról.
Egyéb kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja Fülöp Istvánnét a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, hogy a 2002/2003. nevelési évtıl egy
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óvodai csoportcsökkenés miatt 1 fı óvodapedagógus és 1 fı dajka álláshellyel
csökkentse az óvodai szakfeladat alkalmazotti létszámát. Lehetıség szerint a
létszámcsökkentést intézményen belüli munkaerı átcsoportosítással hajtsa végre. A
júliusi ülésre jelentse a létszámcsökkentés végrehajtásának módját.
Határidı: 2002. Július 8.
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgató
6. Napirendi pont
A Liget-fürdı beruházás pénzügyi finanszírozásának alakulása a Békés
Területfejlesztési Tanács Területfejlesztési célelıirányzaton nyert pályázat útján

Megyei

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Vass Ignác képviselıt, a liget-fürdı vezetıjét ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Vass Ignác képviselı elmondta, a Phare tendereztetési eljárás elhúzódása miatt a fürdı beruházás
mőszaki ütemezését módosítani szükséges. A tendernek májusban kellett volna beindulni a
gyógyászati résszel, de ennek késése miatt augusztus 21-én az uszoda építésével kezdıdik a
kivitelezés. A gyógyfürdı felújítására csak 2003 tavaszán fog sorkerülni. Mindez azonban nem érinti a
beruházás befejezésének határidejét, más ütemben, pénzügyi ütemezés szerint kell a beruházást
megvalósítani.
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta, ebben az évben mintegy 150 millió
Ft kerül beépítésre- az uszoda alapszerkezete, és állványszerkezete. Mint ahogy a képviselı úr is
elmondta, sem tartalmában, sem mennyiségében a beruházás nem változik meg. A jó oldala ennek a
módosításnak, hogy jövı évben a gyógyászati rész megépítésére további pályázati támogatás
igénylésére lesz lehetıség a meglévı 40 millió Ft mellé.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdésként vetette fel, hogy a Phare pénzek árfolyamkockázata
vonatkozásában – amely feltehetıen a saját erıt fogja befolyásolni – tettek e lépéseket.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta egyenlıre még nem tudják, hogy a fürdı beruházásra
nyert Phare támogatásra milyen árfolyamon kötik meg a támogatási szerzıdést. A térségi kommunális
hulladék megvalósítására a Phare támogatási szerzıdés fix árfolyamra 257 Ft-ra került megkötésre.
További hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatosan nem volt, a képviselı-testület a határozati
javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Liget Fürdı fedett gyógyfürdı
rekonstrukciója és a fedett uszoda beruházás forrás összetételével. A fejlesztés
megvalósításához szükséges önkormányzati többlet saját forrást a 2002. évi
költségvetési rendeletében biztosítsa.
2002. évben
62.680 E Ft
2003. évben
226.425 E Ft
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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7. Napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az iskolában a tanulási képességeket vizsgáló bizottság által
lefolytatott vizsgálat 19 tanuló esetében állapított meg részképesség zavart.
Ezen tanulók részképesség csökkenése még lehetıvé teszi, hogy a képzésük iskolarendszeri oktatáson
belül történjen. A képzésre, mely többletfeladatot jelent az iskolának, az állami normatíva csak úgy
igényelhetı, ha az iskola alapító okiratába a feladatellátás – állami feladatként ellátandó
alaptevékenység közé felvételre kerül. Az igényelhetı 300.300 Ft/ fı állami normatívából a képzés
feltételei biztosíthatók.
Az intézmény a feladat ellátáshoz elfogadott pedagógiai programmal és szakemberrel rendelkezik.
A véleményezı bizottságok egyhangú igen szavazattal az alapító okirat fentiek szerinti módosítását
javasolják a képviselı-testületnek.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon 289/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott
alapító okiratát feladatnövekedés miatt módosítja.
Az alapító okirat 3./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége TEÁOR 8010
Alapfokú oktatás 8 évfolyammal – a következı szöveggel egészül ki:
Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás –a más fogyatékossággal,
részképesség zavarral rendelkezı gyermekek integrált oktatása.”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat
módosítást jelentse TÁH felé.
Határidı: 2002. Augusztus 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
8. Napirendi pont
A közoktatási intézmények igazgatóinak vezetıi pótlék emelése
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, kívánnak e szóbeli
kiegészítést tenni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke annyit kívánt elmondani, hogy a bizottság májusi
ülésén vetıdött fel az igazgatók vezetıi pótlékának emelése, amely szerint a magasabb vezetıi
pótlékot 300 %-ra javasolnák felemelni 2002. Szeptember 1. Napjától. A vezetıi pótlék emelésének
többletköltségét az intézményeknek a 2002. Évi költségvetésükbıl kell fedezni.
Itt kívánta megjegyezni, hogy az emelés a Kiss Bálint Általános Iskola igazgatóját nem érinti, mivel az
ı vezetıi pótlékát az iskola összevonás után emelte fel a képviselı-testület 300 %-ra.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselı-testület a bizottságok javaslatát egyhangú 17 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. a
Közoktatásról 102. § (2) d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva, 2002. szeptember 1.tıl az oktatási intézményvezetık magasabb vezetıi pótlékát a következık szerint határozza
meg:
- Ladányi Gáborné igazgató magasabb vezetıi pótléka a mindenkori pótlékalap 300 %-a.
- Dr. Kovács Béla igazgató magasabb vezetıi pótléka a mindenkori pótlékalap 300 %-a.
- Holubné Hunya Anikó igazgató magasabb vezetıi pótléka a mindenkori pótlékalap 250
%-a.
A magasabb vezetıi pótlékemelés többletköltségét az intézmények 2002. évi költségvetésébıl
kötelesek fedezni.
Határidı: 2002. Szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
A Városi Családsegítı Központ 2001 évi tevékenységérıl készített beszámoló
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, az intézmény beszámolóját a bizottság
jónak értékelte, az ott folyó munkát színvonalasnak és eredményesnek találta. Mind városi, mind
térségi vonatkozásban segítik a városban élı és a térségi emberek éltét. Munkájuk fıleg az oktatási
intézményeknek nyújt komoly segítséget. A családsegítı központ mőködése törvényes, az ott
dolgozók iskolai végezettsége még helyenként hiányos, de ezt igyekeznek pótolni. Fontosnak ítélte a
bizottság a kapcsolat építését, ami igen széles körő, és magas színvonalú. A kapcsolattartás és felvétel
nagyon fontos ennél a munkánál, ami folyamatos, ezért is ítélték ezt az eredményes munka zálogának.
Jónak tartotta a bizottság, hogy az adminisztráció is egységesítésre került, így az óvodai és iskolai
ifjúságvédelmi felelısöknek kiszámíthatóbbá vált a munka.
Megállapították, hogy hiányzik a családsegítı szakfeladaton 2 fı családgondozó. A bizottság javaslata,
hogy a jövı évi költségvetés tárgyalásakor ezt vegyék figyelembe, és rendeljék el 2 fı családgondozó
álláshely biztosítását.
Jónak tartották a pszichológus, a logopédusok és a védını munkáját, akik komoly segítséget
nyújtanak az iskoláknak.
Pozitívan értékelték, hogy az intézménynek jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani a polgármesteri
hivatal osztályaival és a gyámhivatallal.
A bizottság nevében elfogadásra javasolta a beszámolót, az intézménynek további sikeres munkát
kívánt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd elmondta, egy igen széles
körő tartalmas beszámolót olvashatott a képviselı-testület. A családsegítı központ az utóbbi idıben
sokat fejlıdött, de a munka tartalmát tovább kell növelni, hogy összhangba kerüljön a feladattal, és a
mindennapok folyamán is ilyen szép eredményeket tudjanak elérni. Az elvégzett munkának legyen
meg a hatásfoka és az eredménye. Természetesen ehhez a képviselı-testületnek is hozzá kell járulni
bizonyos döntések meghozatalával. Gondol itt az intézményi létszám növelésére, amit át kell tekinteni,
továbbá az egy központi épületben történı elhelyezésükre.
Hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület a beszámolót egyhangú 17
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Városi
Családsegítı Központ 2001. évi munkájáról készített beszámolót. A 2003-as
költségvetési évtıl az intézmény családsegítés szakfeladatán 2 fı családgondozó
álláshely biztosítását rendeli el.
Határidı: 2002. december 1.
Felelıs: Czikkely Erika intézményvezetı

10. Napirendi pont
A Hármas-Körös hullámtéri túraútvonal tájékoztató és útbaigazító tábláinak cseréje
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, az önkormányzat pályázatot
nyújthat be a túraút tábláinak cseréje érdekében. a beruházás összköltsége 856 e Ft, az igényelhetı
támogatás 428 e Ft, melyhez az önkormányzatnak 428 e Ft saját erıt kell biztosítani. Az
önkormányzat költségvetésébe a túraútvonalra 1.325 e Ft lett elkülönítve, így a pályázathoz szükséges
saját erı rendelkezésre áll. Ha a pályázat nem nyer a táblák cseréjét akkor is el kell végezni az
elkülönített pénzösszegbıl.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetette a pályázott összeg elnyerése esetén nem lenne e
célravezetı egy tanösvény létrehozása a túraútvonal mentén.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, az endrıdi pájer szabad strandon van egy 300 m
körüli tanösvény.
A témához kapcsolódóan mondta el, hogy a meghirdetett gyomai szabad strand üzemeltetésérıl
tárgyaltak Pájer Sándorral, aki július végén nyilatkozik, hogy azt felvállalja e.
Látni kell azt, hogy ilyen szigorú feltételek mellett nem igen lesz vállalkozó, aki ezt üzemeltesse. A
befektetett összeg nagyon hosszú idı múlva térülne meg, és ha lenne is jelentkezı, az üzemeltetésre
biztos, hogy az önkormányzatnak is áldozni kellene.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökének megítélése szerint biztos
rövid idın belül felülvizsgálják azt a kormányrendeletet, amely ezeket a szigorú feltételeket
meghatározta. A jogalkotóknak be kell látni, hogy a feltételeket a helyi adottságokhoz kell igazítani.
A képviselı asszony által felvetett tanösvényt jó ötletnek és szükségesnek tartotta, de nehezen tartja
megoldhatónak annak védelmét, ırzését.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a polgármester kérte a képviselıket döntsenek a pályázat
benyújtásáról.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv keretein belül kiírt, a kistérségek, illetve települések egységes
turisztikai tájékoztató rendszerének (eligazító táblák, tájékoztató táblák, infopontok)
kialakítása c. pályázati felhívásra, a Hármas-Körös hullámtéri túraútvonal tájékoztató
és útbaigazító tábláinak cseréje érdekében.
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Saját erı (50 %)
Támogatási igény (50 %)
A beruházás összköltsége (100 %)

428.240 Ft
428.240 Ft
856.480 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2002. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. Napirendi pont
Városközpont fejlesztésének költségváltozata
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vegyék le az ülés
napirendjérıl. A városközpont fejlesztésére a Széchenyi Terven igényelt támogatásról a mai napig
nincs döntés, nem tudjuk, hogy az 5 millió Ft-ot megítélik e részünkre. Amennyiben nem, úgy
valószínő egy évet még várni kell a fejlesztéssel, mert az eddig elnyert 600.000 Ft pályázati
támogatással az önkormányzati saját forrást nem lenne célszerő felhasználni.
Kérte a képviselıket döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Városközpont
költségváltozata” tárgyú elıterjesztést leveszi az ülés napirendjérıl.

fejlesztésének

Határidı: azonnal
12. Napirendi pont
Bónom-zugi telek értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
röviden ismertesse az elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök elmondta, Tímár Attila budapesti lakos kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı Bónom-zugi szántó mővelési ágú nem
vízparti ingatlant értékesítse részére. Ha az értékesítés nem lehetséges, akkor 20 évre szóló tartós
bérletbe szeretné. Kérelmezı az ingatlanon gyümölcsöst szeretne telepíteni, amelyhez szükséges a
mővelési ág megváltozatása.
A bizottság a kérelem megvitatásakor úgy foglalt állást, hogy a korábbi döntésekre is figyelemmel,
javasolja a kért terület 10 évre történı bérletbeadását a határozati javaslatban megfogalmazott
feltételek mellett. A haszonbérlet feltételei mellett a bizottság javasolta a mővelési ág
megváltoztatásához való hozzájárulást is, melynek költségei a bérlıt terhelik.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a maga részérıl a kérelmezı
által kért 20 évre szóló bérletbeadást javasolt. Egy gyümölcsös telepítése esetén 10 év alatt semmilyen
megtérül nincs, legalább 4-5 év kell ahhoz, hogy a fák termıre forduljanak.
Javaslatát kérte módosító indítványként figyelembe venni.
Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a polgármester elsıként a Dr. Valach Béla képviselı úr által tett
módosító javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint a kért ingatlan haszonbérleti idıtartama 20 év
legyen.
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A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta.
Babos László bizottsági elnök a haszonbérlet feltételeit annyival javasolta kiegészíteni, miszerint ha a
mővelési ág változás a földhivatal ingatlan nyilvántartásába nem kerül átvezetésre, úgy a földrészletet
szántó mővelési ágnak megfelelıen kell hasznosítani, és a bérleti jogviszony idıtartama 10 év.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a javaslattal, annak figyelembe vételével tette fel szavazásra
a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem értékesíti az Önkormányzat tulajdonát
képezı 8943 hrsz-ú 1784 m2 területő 7,44 AK értékő szántó mővelési ágú ingatlant.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Tímár Attila Budapest, Székpatak u. 21. II/8.
szám alatti lakosnak a 8943 hrsz-ú 1784 m2 területő 7,44 AK értékő szántó mővelési
ágú ingatlant felajánlja 2002. július 1. napjától kezdıdıen 20 éves idıtartamú bérletbe
az alábbi feltételek mellett:
− A haszonbérleti díj összege: tárgy évre a föld kataszteri tiszta jövedelmének minden
aranykoronája után 18 kg étkezési búza a mindenkori augusztus havi szállításra
létrejött tızsdei ügyletek elszámoló árainak átlagán számított értéke. A bérleti díjat a
bérbeadó által kibocsátott számla alapján kell megfizetni.
− Az önkormányzat a bérlı által leírt gyümölcsös telepítéshez az ingatlan mővelési
ágának megváltoztatása mellett járul hozzá. A mővelési ág megváltoztatásának
költségei a bérlıt terhelik.
− Amennyiben a mővelési ág változás a Földhivatali ingatlan nyilvántartáson nem
kerül átvezetésre, úgy a földrészletet a bérlınek szántó mővelési ágnak
megfelelıen kell hasznosítani, ebben az esetben a bérleti jogviszony idıtartama 10
év
− Bérlı vállalja az ingatlan mővelési ágának megfelelı termıképesség
fenntartásával járó kiadásokat, költségeket.
− Az ingatlanokon felülépítmény nem helyezhetı el a bérlet idıtartama alatt.
− Az önkormányzat a bérleti szerzıdésben bérlı javára elıvásárlási jogot, illetve
pályázati kiírás útján történı értékesítés esetén elınyt biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kérelmezı nyilatkozata alapján a bérleti szerzıdést megkösse.
Határidı: 2002. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. Napirendi pont
Deli Mihály kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, Deli Mihály önkormányzati
tulajdonú erdı mővelési ágú földrészlet megvásárlásra nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz. A
kért ingatlan egy út melletti erdıterületnek a része, fával van tele, a bizottság nem javasolta annak
értékesítését.
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A képviselık részérıl hozzászólás nem volt, a bizottság javaslatát egyhangú 17 igen szavazattal
támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 13728
hrsz-ú 5609 m2 nagyságú, erdı mővelési ágú, 3,93 AK értékő ingatlant nem értékesíti.
Határidı: 2002. Július 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
14. Napirendi pont
Kert-Kivi Kft. közterület vásárlási kérelme
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Kft. a mellékelt
vázrajzon bejelölt önkormányzati területbıl 15 m2 szeretné megvásárolni a jelenlegi élelmiszerbolt és
parkolási hely biztosítása céljából. A vételi összeg ellenértéként felajánlotta, hogy a megmaradt
területet rendben tartja, azt járólappal kirakja, továbbá a területen lévı ártézi kút betonrészén
pihenıhelyet alakít ki.
A bizottság a kérelmet megvitatta, a vételár ellenértékeként tett ajánlatot reálisnak tartotta, ezért
javasolta a kért terület értékesítését egy jelképes összegért – 1000 Ft a határozati javaslatban
megfogalmazott feltételek mellett.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 5806 hrsz-ú., 1911 m2 nagyságú
közterület mővelési ágú ingatlanból 15 m2 területet értékesít 1000,- Ft összegben a Kert –
Kivi Mezıgazdasági Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nek (Gyomaendrıd, Selyem u.
103. szám ) az alábbi feltételek mellett:
1. Az élelmiszerbolt bıvítését, valamint a parkolóhely kialakítását az építéshatóság által
megjelölt és elfogadott formában lehet elvégezni,
2. A telek átalakítással kapcsolatos mőszaki munkarészek készítése, továbbá a felmerülı
költségek a vevıt terhelik,
3. Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy az értékesített közterület ellenértékeként az
élelmiszerbolt, a Tamási Áron, valamint a Selyem út által behatárolt, a megosztás után
megmaradt közterületet a járdák kivételével, keramitkı burkolattal látja el. Továbbá az
ártézi kutat és környezetét rendben tartja, illetve a kiemelt betonrészén pihenıhelyet alakít
ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete ajánlatát a kiértesítés kézhezvételétıl számított 8
napig tartja.
Adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a vevı nyilatkozatától számított 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy az értékesítést követıen a
soron következı testületi ülésre készítse elı a Gyomaendrıd Város Önkormányzat vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendelet módosítását.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére és aláírására.
Határidı: 2002. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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15. Napirendi pont
Rideg Zoltán kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottság elnököt ismertesse a kérelem
lényegét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, Rideg Zoltán kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
melyben elıadja, hogy a Fürdı területén az általa bérelt un. Faló sarok kerthelyiség részét zárt fa
elıtetıvel akarja ellátni, és ehhez kérné az önkormányzat engedélyét.
Az önkormányzat számára nem elınyıs a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva az ilyen jellegő
építmények elhelyezésének engedélyezése, mert hátrányokat jelenthet a fürdı további fejlesztése
átalakítása tekintetében. Ugyanakkor színvonalas ellátást biztosító létesítmény mőködése vonzza a
vendégeket.
Engedélyezés esetén a zárt szerkezető fa elıtetı kialakítását az alábbi feltételek mellett célszerő
biztosítani:
• a 24 m2 nagyságú kerthelyiség területén csak ideiglenes építmény helyezhetı el,
• a tulajdonos területigényének felmerülése estén a területhasználó köteles az építményt kártalanítás
igénye nélkül elbontani,
• amennyiben a Képviselı - testület a Liget - fürdı részletes fejlesztési tervének kidolgozása során a
vendéglátó egységek elhelyezésére vonatkozó terület-felhasználást a jelenleginél eltérı módon
határozza meg, akkor bérlı a bérleti jogviszony lejártával köteles az építményt kártalanítás igénye
nélkül elbontani.
A Liget – fürdı az elıterjesztéshez mellékelt hozzájárulásban rögzített feltételek mellett járult hozzá a
fa elıtetı megépítéséhez.
Véleménye szerint az építmény megvalósítása senki érdekét nem sérti, nem csorbítja, ugyanakkor a
fentiekben említett feltételrendszer biztosítja az önkormányzatot abban, hogy mint tulajdonos a
jogaival élhessen.
A bizottság nevében javasolta a kérelem támogatását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete engedélyezi, hogy Rideg
Zoltán
( Gyomaendrıd, Hısök u. 9/. szám alatti lakos ) bérlı az önkormányzat tulajdonában
lévı 1293/5 hrsz. alatt nyilvántartott Erzsébet - Liget Termál Fürdı területén a „ Faló
sarok „-hoz tartozó kerthelyiséget zárt szerkezető fa elıtetıvel lássa el az alábbi
feltételek mellett:
1. a 24 m2 nagyságú kerthelyiség területén csak ideiglenes építmény helyezhetı el,
2. a tulajdonos területigényének felmerülése estén a területhasználó köteles az
építményt kártalanítás igénye nélkül elbontani,
3. amennyiben a Képviselı - testület a Liget - fürdı részletes fejlesztési tervének
kidolgozása során a vendéglátó egységek elhelyezésére vonatkozó területfelhasználást a jelenleginél eltérı módon határozza meg, akkor bérlı a bérleti
jogviszony lejártával köteles az építményt kártalanítás igénye nélkül elbontani.
Határidı: 2002. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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16. Napirendi pont
Költségalapú bérlakásokra pályázati kiírás, - illetve adatlap
Dr. Dávid Imre polgármester a mellékelt pályázati kiíráshoz annyi változtatást kívánt tenni, hogy az
Endrıdi u. 5-7. Sz. alatti lakások vonatkozásában a pályázatok benyújtási helye nem a Humánpolitikai
Osztály, hanem a Városi Gondozási Központ lenne.
Kérte a képviselıket a napirendi pont megvitatására.
Császárné Gyuricza Éva képviselı azt kérte, hogy az említett pályázati adatlapok az endrıdi Idısek
Otthonába beszerezhetıek legyenek.
Itt kívánta elmondani, hogy jó néhány idıs ember lesz olyan, aki maradéktalanul nem felel meg az itt
lefektetett pályázati feltételeknek. Egyik legnagyobb problémát jelenti számukra a meglévı lakóházuk
egy éven belüli értékesítési kötelezettség. Az idısek félnek, úgy gondolják, mi lesz, ha eladják a
házukat, beköltöznek a bérlakásba, de azt nem tudják megszokni, nincs hová visszamenni. Mindezek
ellenére ı a pályázat benyújtására bíztatta ıket, majd a Humánpolitikai Bizottság eldönti.
Hangya Lajosné bizottsági elnök osztotta a képviselı asszony véleményét, az idısek elıször
szeretnék megtapasztalni, milyen lesz az új lakás, a meglévıt nem szeretné eladni, viszont van, aki
rendelkezik annyi készpénzvagyonnal, amibıl a tartós bentlakásos intézménybe az egyszeri
hozzájárulást meg tudja fizetni.
Az élet meg fogja oldani ezt a problémát, elıre nem lehet tudni mekkora lesz az igény. A városnak az
az érdeke, hogy a lakások ne maradjanak üresen, arra legyen felhasználva, amire épült.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ha nagyon sok pályázó nem fog megfelelni a pályázati
feltételeknek, nyilván hogy azokból engedni fog a város.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslat elfogadására
kérte fel a képviselıket, amely szerint elfogadják a pályázati kiírást, illetve az adatlapot azzal a
módosítással, hogy az Endrıdi u 5-7. Sz. alatti bérlakásokra a pályázatok benyújtásának helye: Városi
Gondozási Központ.
A képviselı-testülete a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/2002.(VI. 27.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a költségalapú bérlakás
bérbeadására készült pályázati kiírást, illetve az adatlapot.
Az Endrıdi u. 5-7. Sz. alatti bérlakásokra a pályázatok benyújtási helye: Városi
Gondozási Központ
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Szolgálati bérlakás megvásárlására tett ajánlat
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. Kérelmezık ajánlatot tettek a Katona József
u. 34. szám alatti szolgálati bérlakás megvásárlására bruttó 2,5 millió Ft értékben. Tekintettel az 1999.
évben készült értékbecslésre, mely 3 millió Ft-ban került megállapításra, a bizottság az akkori értéket
javasolja elfogadásra, mely vételár 50%-át a szerzıdéskötéssel egyidejőleg, a fennmaradó hátralékot
pedig legkésıbb 2003. december 31. napjáig kellene kiegyenlíteni.
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Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy a szolgálati bérlakást az utóbbi
idıben nem fogadta el senki, ezért javasolják az értékesítést. További hozzászólás hiányában felkérte a
képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Katona József u.
34. szám alatti összkomfortos, 99 m2 alapterülető 3 szobás szolgálati bérlakást 3 millió Ft
összegben értékesíti Földesi László és Tıkés Mária Gyomaendrıd, Széchenyi u. 5. szám alatti
lakosoknak.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy az értékesítést követıen a
Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
szabályairól szóló 24/1995.(X.24.)KT. számú rendelet módosítását készítse elı a soron
következı Képviselı – testületi ülésre.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a kiértesítés kézhezvételétıl számított 8 napig tarja
szerzıdéskötési ajánlatát. A vételár 50 %-ának megfizetése a szerzıdéskötéssel egyidejőleg, a
fennmaradó hátralék kiegyenlítése pedig legkésıbb 2003. december 31. napjáig.
Határidı: 2002. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke a napirendi pontot illetıen elmondta, Rovnik
Katalin gimnáziumi tanárnı részére 2000. augusztus 1. napjától kezdıdıen 2002. július 31. napjáig a
képviselı-testület kiutalta a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati bérlakást. Rovnik
Katalin kérelemmel fordult a képviselı-testület felé, melyben kérte a szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának határozatlan idıre történı meghosszabbítást. A humánpolitikai bizottság a kérelmet
megtárgyalta és javasolja a bérleti jogviszony meghosszabbítását 2003. augusztus 1. napjáig, de
maximum nevezett közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy a tanárnı határozatlan idıre
kérte a meghosszabbítást, de mivel a magyar állampolgárságot még nem kapta meg, ez nem
megoldható. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Rovnik Katalin Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 23/D. szám alatti bérlı részére, 2002. augusztus 01. napjától kezdıdıen a
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát meghosszabbítja, 2003. augusztus 1. napjáig, de maximum, nevezett
közalkalmazotti jogviszonya fennállásáig
Határidı: azonnal
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19. napirendi pont
Szolgálati bérlakás kiutalásának kérése
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy Szedlákovics
Zoltán Gyomaendrıd, Hunyadi u. 27. szám alatti bérlı kérelemmel fordult a képviselı-testülethez,
melyben kérte a Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalását a család
részére. Kérelmezık a fent megjelölt címen albérletben laknak, ukrán állampolgárok, tartózkodási
engedéllyel rendelkeznek. Gyomaendrıdön állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakcímük nincs.
Kérelmezı a Laposi Bt.-nél dolgozik, a zeneiskola fúvós zenekarában játszik. Szolgálati bérlakás
kiutalására nem jogosult. A bizottság tárgyalta a napirendi pontot és nem javasolja a szolgálati
bérlakás kiutalását.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, ha az intézmény igazgatója javaslatot
tesz a szolgálati bérlakás kiutalására, akkor kiutalható. További hozzászólás hiányában felkérte a
képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pont I. alternatíváját illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szedlákovics Zoltán és felesége,
Szedlákovics Jolán Gyomaendrıd, Hunyadi u. 27. szám alatti bérlı kérelmét
elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozatot sérelmesnek
tartott fél a kézhezvételtıl számított 30 napon belül a Békés Megyei
Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Szedlákovics Zoltán Gyomaendrıd, Hunyadi u. 27. szám alatti bérlı, aki
ukrán állampolgár, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti szolgálati bérlakást a család
részére kiutalni szíveskedjen.
Kérelmezı és családja Gyomaendrıdön sem állandó, sem ideiglenes
lakcímmel nem rendelkezik.
A határozat "A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló"
többször módosított 12/2001. (IV. 27.) KT. számú rendelet 4. § /4/
bekezdésén alapszik, mely kimondja:
"A szolgálati jellegő bérlakások odaítélésének joga a Képviselı-testület
hatáskörébe tartozik, és egyben gyakorolja a bérbe adói jogokat."
Határidı: azonnal
20. napirendi pont
Közmővesített építési telek kialakítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Gazdasági Minisztérium pályázatot
hirdet a Széchenyi Terv keretein belül támogatás elnyerésére közmővel ellátott telek kialakítására. A
14 szociális bérlakás összes beruházási költsége közmővesítéssel való ellátására 53 171 981 Ft. Az
elnyert támogatás mértéke 50% lehet, tehát 26 585 990 Ft, ehhez a saját forrást kell biztosítani, mely
26 585 991 Ft. A saját forrásból a telek értéke 14 474 000 Ft, a pénzeszköz pedig 12 111 991 Ft. A
pályázat benyújtásának határideje 2002. október 31. A benyújtáshoz szükséges minden engedély
rendelkezésre áll, egy-két engedély jogerıre emelkedése július 5-10 között várható, így már 2002.
július 10-én benyújtható a pályázat.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Selyem út, az Újkert sor és a Móra Ferenc
utca által határolt, 3535/6, 3535/7, 3535/8, 3535/9, 3535/10, 3535/11, 3535/12,
3535/13, 3535/14, 3535/15, 3535/16, 3535/17, 3535/18 helyrajzi számú telkeket
közmővesített építési telkekké alakítja, melyeken a közmővesítést követı 2 éven belül
önkormányzati bérlakásokat létesít.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági
Minisztérium Széchenyi Terv keretein belül kiírt közmővesített építési telek
kialakítása címő pályázati felhívására, Közmővesített építési telkek kialakítása
Gyomaendrıdön címmel. A pályázat benyújtásánál a saját erıt a közmővesítendı
telek értéke (14 474 000 Ft), valamint a költségvetésben az erre a célra elkülönített
pénzeszköz alkotja (12 111 991 Ft).

Megnevezés
A beruházás összköltsége
Igényelt támogatás
Saját forrás, melybıl
Telek értéke
Pénzeszköz

Százalékos arány
(%)
100
50
50
54
46

Összeg
53 171 981Ft
26 585 990 Ft
26 585 991 Ft
14 474 000 Ft
12 111 991 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2002. október 31.
21. Napirendi pont
Vis maior kérelem – Endrıdi Köztemetı ravatalozó épületének helyrehozatala
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzatok támogatást
igényelhetnek a területfejlesztési tanácstól önkormányzati tulajdont súlytó vis maior esetek
többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására. Az endrıdi köztemetı ravatalozója 30 évvel
ezelıtt épült, mely a közelmúlt csapadékos idıjárása következtében oly mértékben megrongálódott,
hogy az épületet helyre kell hozni. A helyreállítás összköltsége 7 237 570 Ft, mely összeg nem áll az
önkormányzat rendelkezésére.
Véháné Szedlák Ildikó képviselıasszony kérdésében elhangzott, hogy a helyreállítási munkák folytán
folyamán, hogyan oldják meg a temetési szertartásokat?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy a munkálatokat részletekben fogják
megoldani.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pontot
illetıen.
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A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy a kedvezıtlen idıjárás
következtében megrongálódott endrıdi Köztemetı ravatalozó épületét és bonctermét
saját erejébıl nem képes helyreállítani, ezért vis maior kérelmet nyújt be a Békés
Megyei Területi Államháztartási Hivatalon keresztül a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz a vis maior helyzet többletkiadásainak teljes
támogatására.
Az igényelt támogatás a munkálatok elvégzéséhez:
7.237.570 Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a vis maior kérelem
benyújtására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal
22. napirendi pont
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Kiss Pál igazgató urat, ha van szóbeli kiegészítése a napirendi
ponttal kapcsolatosan tegye meg.
Kiss Pál igazgató úr hozzászólásában elmondta, hogy az iskola a tervezett tornatermet bıvített
formában kívánják megépíteni. Az iskolának 220 tanulója van, korszerő, jól felszerelt tornatermet
szeretnének építeni. Eddig kétszer pályáztak a Sportminisztériumba, de sikertelenül. Az épületet egybe
szeretnék építeni az iskola épületével, könnyebb az energia ellátás és a gyerekeknek is. Kérné a
lehetıségekhez mérten az önkormányzati támogatás biztosítását.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy az
önkormányzat 2002. évi költségvetése 35 millió Ft-os hiányt mutat, ezért ebben az évben több milliós
támogatást nem tud nyújtani.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony javaslatában elmondta, hogy a határozati javaslatot
egészítsék ki azzal, hogy a 2003. évi költségvetés elıkészítésénél vegyék figyelembe az iskola
kérelmét.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hogy a
képviselı asszony javaslatára figyelemmel hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola tornaterem építéséhez 2002. évben költségvetési fedezet hiánya miatt
támogatást nem tud nyújtani.
A Képviselı-testület az önkormányzat 2003. Évi költségvetésének elıkészítése során
az iskola kérelmét figyelembe veszi.
Határidı: azonnal
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23. Napirendi pont
Tájékoztató a kommunális beruházás miatti kommunális adókedvezmény igénybevételének
módjáról
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az elmúlt képviselı-testületi ülésen kérdés
merült fel a kommunális adókedvezményekkel kapcsolatban. Az ügyrendi és jogi bizottságon a
napirendi pontot tárgyalták. Felmerült, hogy a jelenlegi kedvezmény feszültségeket szül, mivel
egyértelmően magánszemélyhez kötıdik a kedvezmény. A bizottság véleményében elhangzott, hogy a
kedvezmények elszámolása miatt, nevezetesen, ha több ingatlan tulajdonosa egy személy, ezért
mindenképp pontosítani kell az adókedvezményeket. A szeptemberi képviselı-testületi ülésre a
rendelet módosítását elı kell készíteni azért, hogy pontosabb és igazságos legyen, a kedvezményre
valóban az legyen jogosult, aki a hozzájárulást teljesíti.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy sokkal kisebb a
probléma, ha az ingatlanhoz kötıdik az adókedvezmény és nem személyhez, mert nagy
ellentmondások keletkeznek adás-vétel esetén. Az a személy, aki több ingatlannal rendelkezik
nagyobb kedvezményt számolhat el.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg
döntésüket a határozati javaslatot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
161/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul
veszi, és egyetért az Ügyrendi és Jogi Bizottság rendeletmódosítási javaslatával.
Utasítja a jegyzıt, hogy a Helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT számú rendelet
elıterjesztés szerinti módosítását a Képviselı – testület 2002. szeptemberi ülésére
készítse elı.
Határidı: 2002. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
24. Napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy az intézmények
finanszírozási helyzetérıl szóló tájékoztató a 2002-es év 1-5 hónapot mutatja. Az intézmények
többsége alulfinanszírozott, egyedül a Liget Fürdı esetében van túlfinanszírozás, amely a szezonális
jelleg miatt indokolt. A Kis Bálint Általános Iskolánál az alulfinanszírozás összege 4 824 ezer Ft, a
Városi Gondozási Központ esetében 1 862 ezer Ft-tal kevesebb a támogatás. A Rózsahegyi Általános
Iskola és a Gimnázium mőködési támogatása idıarányosan azonos az elıirányzattal.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg
döntésüket a határozati javaslatot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a ”Tájékoztató
finanszírozási helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
Határidı: azonnal
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25. Napirendi pont
Az APEH Bőnügyi Igazgatósága által a gyomaendrıdi szennyvízberuházás ügyében folytatott
eljárásról tájékoztatás adása
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy több bizottsági ülésen és képviselıtestületi ülésen kapott tájékoztatást a képviselı-testület az önkormányzat ellen, a
szennyvízberuházással kapcsolatos, folyamatban lévı eljárásról. Természetesen nem lehet azt
mondani, hogy nem voltak kisebb problémák a beruházás során, de olyan probléma az egész
eljárásban, beleértve a közbeszerzési eljárást is, ami okot adott volna a felelısségre vonásra, vagy
kártérítési eljárás indítására, nem volt. Ezt nyugodtan ki lehet jelenteni, hiszen a közbeszerzési eljárás
során megvizsgálta a közbeszerzési döntıbizottság. A beruházással kapcsolatos szerzıdéseket,
tervezési szerzıdéseket, saját forrást, pályázat benyújtását vizsgálta az Állami Számvevıszék, az
észrevételeknek helyt adott. A saját erı jogszerőségét vizsgálta az APEH Bőnügyi Igazgatósága is.
Ezek a vizsgálatok lezárultak és a Varjú Elek által tett feljelentést elutasították. Az APEH Bőnügyi
Igazgatósága lezárta az eljárást, a lefoglalt iratokat visszaadta és a Varjú Eleket tájékoztatta az eljárás
megszüntetésérıl. Varjú Elek a beadványát minden létezı fórumra elküldte, mind a képviselıtestületet, mind az önkormányzat képviseletében eljáró személyeket bőncselekmény elkövetésével
vádolta meg. A hamis vád közvádas bőncselekménynek számít, le kell folytatni a nyomozati eljárást.
A hamis vád mellett megállja a helyét a becsületsértés is, hiszen akár a polgármestert, akár a jegyzıt
kifejezetten mulasztásos dolgokkal vádolta meg a Varjú Elek. Természetesen ezek magánvádas
bőncselekmények. A szükséges feljelentést természetesen meg kell tenni. Amennyiben az ügyészség
elutasítja a vádemelést, abban az esetben a DUPLEX Kft-nek, a polgármesternek és a jegyzınek van
lehetısége a magánvádas bőncselekmény miatti feljelentés megtételére.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy voltak a Varjú Elek által
benyújtott anyagok között képviselı-testületi zárt ülés anyagai. Elgondolkodtató, hogy valaki
kiszolgáltatta az anyagokat, vagy a képviselı-testület, vagy hivatali dolgozó. A Varjú Elek által leírt
adatok nem a valóságnak megfelelıek.
Hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a polgármester kérte a tájékozató tudomásul vételét.
A képviselı-testület az APEH Bőnügyi Igazgatósága által a gyomaendrıdi szennyvízberuházás
ügyében folytatott eljárásról adott tájékoztatást tudomásul vette.
26. Napirendi pont
Tájékoztató lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a 2002-es évben
önkormányzati rendelet alapján 450 ezer Ft adható támogatásként, ebbıl 150 ezer Ft vissza nem
térítendı kölcsön, 300 ezer Ft pedig kamatmentes kölcsön. 23 kérelmezı felelt meg a feltételeknek, a
többi kérelmek esetében saját hatáskörében a bizottság méltányosság alapján döntött. 2 kérelmet
kellett elutasítani hitelképesség igazolása miatt és tulajdonosviszonyok rendezése miatt, 2 kérelem
esetében pedig a döntést a bizottság a körülmények tisztázásáig elnapolta. A kiosztott támogatás
összege 12.737 ezer Ft, a maradvány tehát 1.103 ezer Ft, mely a szeptember hónapban kerül
meghirdetésre.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a tájékoztató elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott
önkormányzati támogatásról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
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27. napirendi pont
Tájékoztató az ideiglenes Mezıgazdasági Bizottság által tartott határszemlérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a határbejárás alkalmával átfogó képet
kaptak a földekrıl, amelyek többsége mővelés alatt áll, az elhanyagolt területek nagysága és száma
nem jelentıs. Gyomosodás több kapásnövénnyel bevetett területen okoz gondot. Jelentıs a 2002. évi
tavaszi aszály, ami észlelhetı a vetésekben. A kalászosoknál hektáronként 20-30 mázsás átlagtermés
várható szintén az aszály miatt. Ebben az évben jelentıs nagyságú területet kapás növényekkel
vetettek be, de ezeken a területeken is észlelhetı a csapadékhiány.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
164/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ideiglenes Mezıgazdasági Bizottság által
tartott határszemlérıl adott tájékoztatóját tudomásul vette.
Határidı: azonnal
28. napirendi pont
IV. Nemzetközi Halfızı Verseny és Majorett Fesztivál
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács pályázatot hirdet nemzetközi, országos és megyei hatáskörő, turisztikai jelentıségő
rendezvények támogatására. A támogatás célja a 2002-2003-as években, Békés megyében
megrendezésre kerülı, turisztikai vonzerıvel bíró rendezvények támogatása. A támogatás feltétele,
hogy a rendezvény költségvetésének összege legalább 5 millió Ft. Az igényelt támogatás mértéke
50%, jelen esetben 2.500 ezer Ft, formája vissza nem térítendı támogatás. Az önkormányzati
támogatás összege 1.325 ezer Ft.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a pályázat benyújtását illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz a Turisztikai Célelıirányzat keretein belül meghirdetett,
Nemzetközi, országos és megyei hatókörő, turisztikai jelentıségő rendezvények
támogatása címő pályázati felhívásra, IV. Nemzetközi Halfızı Verseny és
Majorette Fesztivál címő rendezvény megtartása érdekében.
A beruházás összköltsége (100 %):
5.000.000 Ft.
Igényelt támogatás (50 %):
2.500.000 Ft.
Saját forrás (50 %):
2.500.000 Ft
Ebbıl: - Önkormányzati támogatás
1.325.000 Ft
• Vállalkozói felajánlások
975.000 Ft
• Halfızı verseny részvételi díjai
200.000 Ft
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az egyéb forrást gyomaendrıdi vállalkozók
felajánlásából és a halfızı verseny nevezési díjából biztosítja.
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2002. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
29. napirendi pont
A Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. szám alatti nagyterem és díszterem légkondicionálása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy többször felvetıdött már, hogy esküvı
és egyéb rendezvények alkalmával elviselhetetlen a meleg. A szombati napokon több esküvı követi
egymást, ekkor rövid idın belül több száz ember is megfordul a teremben, így a kiszellıztetése
lehetetlen. A rendezvények kulturált lebonyolításához szükséges biztosítani a megfelelı hımérsékletet
és a megfelelı tisztaságú levegıt. A két terem légkondicionálással történı ellátására bekért árajánlat
alapján, az elvégzésre kerülı munka értéke 808.100 Ft + ÁFA.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke hozzászólásában javasolta a
klíma berendezés kialakítását a két teremben.
Dezsı Zoltán alpolgármester javaslatot tett további árajánlatok beszerzésére, több újságban
szerepelnek akciós árak.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg
döntésüket a határozati javaslatot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
166/2002. (VI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Gyomaendrıd, Szabadság
tér 1. Sz. alatt lévı nagyteremben és díszteremben a légkondicionálás elkészüljön,
melynek értéke 808.100 +ÁFA lehet.
A Képviselı-testület az összeg fedezetéül a költségvetés általános tartalékát jelöli ki.
Határidı: 2002. Július 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
További írásos napirendi pont nem volt, a polgármester megkérdezte a jelenlévıket van e bejelenteni
valójuk.
Bejelentés nem volt, így tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a
Kiegészítı családi pótlék megszüntetése miatti fellebbezés tárgyú elıterjesztés megvitatására zárt ülés
keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Kovács Attila
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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