Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
13/2002.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. Július 25-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, Kovács Attila,
Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, 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,
Az 1. Napirend tárgyalásánál tárgyalási joggal Hernyák Imre tervezı a T.T.T.
Városépítı Bt. vezetıje,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetı,

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 17 fı, Dr. Valach Béla és ifj. Dógi János képviselık
jelezték távolmaradásukat, Knapcsek Béla képviselı késıbb fog érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Bátori Gyula és Hangya Lajosné képviselıket.
A köszöntı után röviden szólt az elmúlt ülés óta eltel idıszak fontosabb eseményeirıl.
A Phare iroda részérıl még nem került aláírásra a kommunális hulladéklerakó tenderszerzıdése.
Három jelölt került felterjesztésre.
Az öregszılıi ivóvíz beruházás elıkészítése megtörtént, melynek teljes költsége 19,5 millió Ft.
Elıreláthatólag ez a pénz nem lesz elegendı, mert Öregszılıben 27 tőzcsapot kell felállítani a rendelet
alapján. Van olyan szakasz, ahol nincs épület, de mégis kell tőzcsapot állítani, ennek az értéke
várhatóan 5 millió Ft. A beruházást lehet, hogy ebben az évben nem tudják befejezni. A 67%-os
lakossági rákötést fel kell vállalni, ennek szervezése folyamatban van - a 150 telekbıl 120 telek
rákötése valószínősíthetı. A rákötéshez elıreláthatóan hozzájárulásként 14.000 Ft-ot kell befizetni
lakásonként, továbbá az akna és a kerti csap kiépítésének költségei terhelik a lakosságot.
A szennyvízberuházás közbeszerzési eljárásról a mai napon délelıtt történt egyeztetés Dr. Varga Imre
ügyvéd úrral és Lukovics Béla a Duplex Kft. ügyvezetıjével, az eljárás eddigi lebonyolítóival.
Lehetıség lett volna a hátralévı öblözet közbeszerzési eljárás nélküli kivitelezıi megbízására, de ez a
megoldás elvetésre került. Várhatóan jövı év februárban vagy márciusban kezdıdik el a beruházás.
A Békés Megyei Fıügyészséghez törvényességi kérelem érkezett a kialakításra kerülı Ipari Parkkal
összefüggésben. A kérelem szerint az Ipari Park területe nem önkormányzati tulajdon, azt
telekspekuláció keretében eladták- a képviselı-testület tudta nélkül - szabálytalanul.
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Az ügyészség bekérte az Ipari Park létesítésével, és a terület értékesítésével összefüggı iratok
másolatát.
A hétvégén a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Mővelt Cigány Ifjúságért Alapítvány
szervezésében került megrendezésre a III. Nemzetközi Cigányzenész és Tánctalálkozó. A pénteki
megnyitó nem volt sikeres, mivel kevés lakos jelent meg a rendezvényen.
Többször szó esett már arról, hogy Honti Antal úrtól képet vásárol az önkormányzat. A
Humánpolitikai Bizottság szakemberekkel megnézte a képeket, a képekrıl készített jelentés alapján
határozzák meg azok értékét.
A szociális bérlakások átadására várhatóan október hónapban kerül sor. Eddig összesen 16 fı
jelentkezı van, ebbıl 4 db 2 személyes, 12 fı egyedülálló, 1 házaspár vidéki, a többi érdeklıdı
helybeli.
A szeptemberi képviselı-testületi ülés várható idıpontja 2002. Szeptember 19. Szeptember 5-én
bizottság elnöki megbeszélés, szeptember 9-10-én bizottsági ülések lesznek. Szeptember 19-én kellene
átadni a Rózsakert Idısek Otthonát és a konyhát.
Augusztus 12-16 között szabadságon lesz, helyettese Gellai Imre alpolgármester.
A helyi önkormányzati választások 2002. Október 20-án lesznek. A városban különbözı információk
terjednek az induló személyeket illetıen. Bejelentésként elhangzott, hogy a Körösök Vidékéért
Egyesület színeiben kíván a választásokon polgármesteri címért indulni. A város lakosaitól
megválasztásakor hat gazdasági évet kért, melyet megkapott. A héten született meg a döntés, hogy
indul a polgármester választáson, mivel olyan folyamat indult el a városban, melyet a következı
idıszakban be kell fejezni. Az elmúlt két ciklusban függetlenként indult, különbözı pártok
támogatásával. A város érdekében bárki lesz a polgármester a pártokkal együtt kell mőködni. Nem
könnyő feladat polgármesternek lenni, külsı szemlélıdı számára annak látszik, de mégsem az. Ha a
választásokon ismét megválasztják, olyan igyekezettel, mint az eddigi elmúlt évek alatt fog továbbra is
dolgozni. Hangsúlyozta, hogy függetlenségét továbbra sem adja fel, ezért civil szervezet színeiben
indul. A város fejlıdését tekintve nem gondolta, hogy ennyi beruházás megvalósul, ilyen fejlıdésnek
indul, mint amelyek jelenleg is folyamatban vannak.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket van e
napirend elıtti hozzászólásuk, kérdésük, interpellációjuk.
Babos László képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a MSZP helyi szervezete önállóan kíván
polgármester jelöltet indítani a választáson. Az MSZP az eltelt évek alatt támogatta a polgármestert, de
mivel önálló jelöltet indít, további támogatását nem biztosítja. Jelenleg is folynak egyeztetések a
személyt illetıen.
Dezsı Zoltán alpolgármester a témához kapcsolódóan elmondta, hogy 1996-ban az akkori
polgármester Frankó Károly leváltását ı személyesen kezdeményezte, ezt követıen az a személy is ı
volt, aki konszenzus alapján a Dr. Dávid Imrét felkérte a polgármesteri tisztségért történı elindulásra.
Az akkori összefogás jól mőködött, ugyanis 1998-ban is Dr. Dávid Imre lett a polgármester.
Véleménye szerint minden embernek magánügye, hogy a választásokon indul-e. Bizonyos okok miatt
személyes konfliktusok alakultak ki, ezért a Fidesz köreiben is folynak egyeztetések a polgármester
választásokat illetıen.
A továbbiakban aziránt érdeklıdött, hogy az augusztus 19-20-i városi rendezvény kinek a
rendezésében fog zajlani. Ugyanis a kapott meghívón a rendezvény fıvédnökeként
Dr. Dávid Imre polgármester neve szerepel. A meghívó mellékleteként csatolt szórólapon viszont
Oskó Sándor neve szerepel?
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A szórólap mellett csekk is található volt a borítékba bankszámlaszámmal ellátva, melyen támogatást
kérnek. Kinek a számlaszáma található a szórólapok melletti nyomtatványon?
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy a szórólapokat Hornok Ernı készítette,
hogy ki a rendezvény fıvédnök nem tudja. Felvetette a Hornok úrnak, hogy a város a fı szponzora a
rendezvénynek és nem szerepel a szórólapon, mint rendezı. Szerepel a Németh Kft., a Haltermelık
Országos Szövetsége, jelen szórólapon pedig Oskó Sándor. A város részérıl a szervezési feladatokat a
Közösségi Házban Molnár Borbála végzi.
Egyéb napirend elıtti hozzászólás nem volt, a polgármester az ülés napirendjére az alábbi javaslatot
tette.
Néhány kiegészítı anyag került kiküldésre, illetve az ülés megkezdése elıtt kiosztásra, így a
meghívóban szereplı napirend sorrendje az alábbiak szerint alakulna.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium közmunka pályázata
Szolgálati bérlakás kiutalása
Vis maior kérelem a Vállalkozók Háza épületének helyrehozatala érdekében
Szavazatszámláló bizottságok összetételében bekövetkezett változások,
tagok/póttagok választása
Tájékoztató a Városi Egészségügyi Intézmény nyári szabadságolásáról
Pályázat járóbeteg-szakellátás többletkapacitásának befogadásához

új

Kérte a képviselıket döntsenek az ülés napirendjérıl.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrıd Város Településrendezési terve
2. A Képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseirıl szóló 16/2001. (X. 29.) KT számú rendelet és a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása
4. Közoktatási intézmények beszámolói a 2001/2002 tanévrıl
5. Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak
2002. évi érettségi vizsga eredményérıl
6. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeiben a 2002/2003 tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
7. A gyomaendrıdi felsıoktatásban tanulók ösztöndíj támogatása
8. A Kommunális Hulladéklerakó beruházási összege ÁFA tartalmának
visszaigénylése érdekében üzemeltetési szerzıdés megkötése, valamint egyes
központi támogatások arányos összegő lemondása
9. A Helyi Választási Bizottság három tagjának megválasztása
10. Szolgálati bérlakás kiutalás kérése
11. Gyomai szabadstrand bérbeadása
12. Kecsegés-zugi telek tartós használata, haszonbérbe adása
13. Kovács Attila és Székely Balázs ingatlan értékesítési ajánlata
14. Varga Zoltán Gyomaendrıd, Babits u. 22. Sz. alatti lakos kérelem
15. Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium közmunka pályázata
16. Szolgálati bérlakás kiutalása
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17. Vis maior kérelem a Vállalkozók Háza épületének helyrehozatala érdekében
18. Szavazatszámláló bizottságok összetételében bekövetkezett változások, új
tagok/póttagok választása
19. Tájékoztató a Városi Egészségügyi Intézmény nyári szabadságolásáról
20. Pályázat járóbeteg-szakellátás többletkapacitásának befogadásához
21. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés megvitatására
kérte fel a képviselıket.
Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, van e kiegészíteni valójuk, kérdésük a jelentéssel
kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a jelentést egyhangú 17 igen szavazattal elfogadták és az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 4/2002.(I.31.), 50/2002.(II.28.),
55/2002.(II.28.), 56/2002.(II.28.), 60/2002.(II.28.), 77/2002.(III.28.), 84/2002.(III.28.),
97/2002.(IV.25.),
98/2002.(IV.25.),
99/2002.(IV.25.),
100/2002.(IV.25.),
102/2002.(IV.25.),
103/2002.(IV.25.),
105/2002.(IV.25.),
106/2002.(IV.25.),
111/2002.(IV.25.),
112/2002.(IV.25.),
118/2002.(V.30.),
119/2001.(V.31.),
128/2002.(V.30.),
129/2002.(V.30.),
132/2002.(V.30.),
134/2002.(V.30.),
138/2002.(VI.27.),
142/2002.(VI.27.),
143/2002.(VI.27.),
144/2002.(VI.27.),
150/2002.(VI.27.),
151/2002.(VI.27.),
152/2002.(VI.27.),
153/2002.(VI.27.),
155/2002.(VI.27.), 169/2001.(VII.26.), 202/2001.(IX.27.), 212/2001.(IX.27.),
323/2001.(XII.20.) KT. sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
1. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Településrendezési terve
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Hernyák Imre urat, a T.T.T. Városépítı Bt. Ügyvezetıjét,
aki szakértıként van jelen a napirend tárgyalásánál. Felkérte, adjon rövid szóbeli kiegészítést a
témával kapcsolatban.
Hernyák Imre tervezı tájékoztatásában elmondta, elkészült a város Településrendezési Terve, a külés a belterület szabályozási terve. A terv az államigazgatási szervekkel és az illetékes hatóságokkal
egyeztetve lett.
A külterületen a terv lényeges momentuma a 46-os számú elkerülı út kijelölt nyomvonala, amely a
várost a déli részen kerüli meg, a település és az öregszılıi településrész között húzódik, majd a város
nyugati részén északnak vezetve csatlakozik a régi 46-os út nyomvonalához. A külterületen meg kell
említeni, hogy a város külterülete két lényeges területbıl tevıdik össze, a beépítésre szánt területekbıl
és a beépítésre nem szánt területekbıl. Beépítésre szánt területnek számít nagylapos, öregszılı,
kocsorhegy és a jelenleg mőködı gazdasági, mezıgazdasági területek. A többi nem említett
mezıgazdasági terület, beépítésre nem szánt területnek számít, ide tartoznak a tanyás térségbe
sorolható területek, ahol mezıgazdasági építmények, mezıgazdasági létesítmények és tanyák
építhetık, valamint azok a mezıgazdasági területek, ahol az ilyen jellegő építkezés nem megengedett.
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Ezek a mezıgazdasági területek az északi résznek a dévaványai természetvédelmi terület közötti
aránylag mély fekvéső részei, melyek jelenleg is lakatlanok és tanyák nem találhatók a területen,
infrastruktúra sincs kiépítve. A másik ilyen jellegő terület a déli terület, amely Hunyával határos, itt
sincs tanyás terület, ezért az elkövetkezendı idıben itt sem lenne szerencsés az infrastruktúra hiánya
miatt tanyás területet kijelölni. Külterületek között kell megemlíteni az un. üdülıterületet, hétvégi
házas területet. A bizottsági üléseken elhangzott, hogy a 45 m2-es üdülı ház építése helyett javasolta a
nagyobb üdülı ház építését. A rendezési terv ezért egy nagyobb kb. 100 m2 alapterülető házépítési
lehetıségét biztosítja. A bizottsági üléseken további javaslatként elhangzott, hogy a zártkertnek
nevezett mezıgazdasági területeket, a jelenlegi rendezési tervben változtassák hétvégi házas területté.
A hétvégi házas terület közmővesítéssel ellátott területnek kell lennie, vízellátásnak, elektromos
ellátásnak és a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének. Addig, amíg ezek a feltételek nem biztosítottak
ezeken a területeken, nem engedélyezi az Országos Építési Elıírás az üdülıterületté való nyilvánítást.
A belterületen az elızı tervhez viszonyítva nem történtek olyan jelentıs változások, hogy az
építkezések korlátozva lennének, és szigorúbb elıírások jelennének meg. Újabb építési övezet a
jelenlegi tervben a kertvárosi építési övezet, amely a Népligetet, a Csókási-zugot foglalja magába az
endrıdi részen, a gyomai részen a Révlapost, a holtág területét és a Hısök út és a Hantoskerti út
közötti rész, Pásztor János és a Bajcsy Zs. út közötti terület és a Mirhóháti és a Kossuth út közötti rész
nyilvánítja kertvárosi övezetté.
A településközpont vegyes területté lett tervezve a gyomai városrész települési központja, az endrıdi
településrész központja és a két településrész közötti Fı út jobb és bal oldala, valamint a Bajcsy Zs. út
jobb és bal oldalát nyilvánítja települési vegyes övezetté, ahol intézmények, kereskedelmi
létesítmények, ellátási létesítmények és lakóházak építhetık. A többi terület maradna a falusias övezet.
Újabb családi házas területek kerültek kijelölésre, az endrıdi rész déli oldalán. Az Ipari Park
vonatkozásában részletes rendezési terv készült, ezt a rendezési terv az építési övezetek közé sorolja.
Üdülıterület bıvítést tervez a rendezési terv a Hantoskerti úttal határos un. Pocos területen, melyet
közmővekkel el kell látni, részletes rendezési tervet kell készíteni, ezt követıen lehet a területet üdülı
övezetté nyilvánítani.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatót, majd kiegészítést elmondott, hogy a
bizottsági üléseken elhangzott kiegészítéseket, módosításokat beépítették a rendezési tervbe, kivéve a
zárkertek hétvégi házas területté történı nyilvánítást, és a beépíthetı épület nagyságának módosítását a
hétvégi házas területekre vonatkozóan. Szeptember 19-én a képviselı-testületi ülést
közmeghallgatással egybekötve tartják az általános rendezési terv tárgyalása és elfogadása miatt.
Dezsı Zoltán alpolgármester kérdésében elhangzott, hogy a kertvárosi területbe tartozik a Kossuth L.
út és a Mirhóháti út közötti terület, ezt miért nem lehet a Kisréti utcáig kitolni, mivel a Bajcsy Zs. úton
addig van az út szegélykıvel lerakva.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke megkérdezte, hogy az elkerülı 46-os út hol fog
épülni? A terv nem tesz említést játszótér területrıl, pedig a maga részérıl fontosnak tartotta, egy
korszerő szép játszótér megépítését a városban.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke elmondta, a hétvégi házas területek vonatkozásában
felvetıdött, hogy a tervben felsorolt holtágakon kívül vannak még olyanok, ahol a kiépítettség és az
infrastruktúra kialakítása hasonló jellegő. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy van-e lehetıség a torzsás,
a sirató, a kecsegés, a peresi holtágak területeit hétvégi házas területté nyilvánítani a rendezési tervben.
Hernyák Imre tervezı a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, a kertvárosi lakóterületet
kiterjesztésének nincs akadálya, az említett két utcával bıvíthetı, amennyiben a képviselı-testület így
határoz. A kertvárosi övezetnél nem a szegélykı a kritérium, viszont itt az állattartás korlátokba
ütközik.
Az elkerülı út még nem épül, ez egyenlıre csak egy javaslat, az út esetleges kiépítéséhez a terület
biztosított, az út 100-150 m-es un. védıterületére az építésihatóság a jövıben építési engedélyt nem
fog kiadni.
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Az országos építési szabályrendelet, illetve szabályozás nem különböztet meg külön játszótereket,
közterületen, közparkban és parkerdıkben bárhol kialakítható, mint ilyen kategória nincs. Ezért az
építési szabályrendeletben ezt nem tudják leszabályozni.
Az üdülı és hétvégi házas területeket illetıen, a szabályrendeletben üdülıházas terület nem szerepel,
mert olyan nincs. Hétvégi házas terület, és kiskertek vannak. A hétvégi házas terület az már egy
szerzett jog, a 45 m2-es terület nagyság minden további nélkül növelhetı. A kiskertekben a 30 m2-es
terület szintén szerzett jog, de az országos építési szabályrendelet még ennyit sem engedélyez.
Maximum 25-28 m2 az engedélyezett terület. A közelmúltban kapott tájékoztatás alapján a
minisztérium belsı utasítása alapján a fıépítészi irodák ettıl a m2-tıl semmilyen körülmények között
nem térhetnek el, magasabb területre engedélyt nem adhatnak ki.
Az esetleges felmentési kérelemben nem tudnák megindokolni, hogy a 30 m2-es terület miért legyen
több, hétvégi házas terület.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke nem értett egyet az elhangzottakkal, ugyanis a
jelenlegi hétvégi házas területek között van, ahol rosszabb az infrastruktúra, mint az általa említett
területeken. Ott emelni akarják a m2-t ugyanakkor, az említett holtág hétvégi házas területté
nyilvánításához nem járulnak hozzá.
Meglátása szerint az elıterjesztı nem teljesen tájékozott ezeknek a területeknek a tényleges
helyzetérıl.
Kovács Attila képviselı javaslatában elhangzott, hogy a város északi oldalán is kellene egy elkerülı
utat kialakítani, mert a dévaványai és a körösladányi út felıl jelentıs tehergépkocsi és kamion
forgalom halad keresztül a városon.
Hernyák Imre tervezı válaszában elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévı szabályozási tervben
szerepel az északi elkerülı út, de annak megépítését a közlekedési felügyelet elvetette, csak a déli
elkerülı utat támogatja.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy a tervek szerint az elkerülı út
építése kb. 2010-2015. között kezdıdhet meg.
Lezárva a témát elmondta, a hozzászólások során Dezsı Zoltán alpolgármester részérıl javaslatként
hangzott el, hogy a kertvárosi terület a Kisréti utcáig kerüljön kibıvítésre. Ugyanakkor a hétvégi házas
területek bıvítésének lehetıségét a tervezı úr nem látta megoldhatónak, így az építési szabályzat

tervezet e miatt nem módosítható.
Kérte a képviselıket, hogy az elhangzottakra figyelemmel döntsenek az I. határozati javaslatról, azzal
a kiegészítéssel, miszerint a kertvárosi lakóterület kerüljön kibıvítésre a Kisréti utcáig.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
171/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a településszerkezeti, szabályozási
tervet és a helyi építési szabályzatot szakhatósági, államigazgatási szervekkel
történı véleményeztetésre alkalmasnak tartja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a kertvárosi területekre
vonatkozó építési szabályzat tervezet módosításával a szakhatósági
vélemények és a megtartandó közmeghallgatáson elhangzottakra figyelemmel
elfogadásra terjessze be a településrendezési terveket a következı testületi
ülésre.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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2. Napirendi pont
A Képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl
szóló 16/2001. (X. 29.) KT számú rendelet és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a képviselı-testület elfogadta a
köztisztviselık juttatásáról szóló rendelet módosítását, ezt követıen a közszolgálati ellenırzések, a
közigazgatási hivatal vizsgálatai valamint a jogalkotók iránymutatásai alapján tisztázódott a rendelet
tartalma, abból a vonatkozásból, hogy az egyes hatáskörök tisztán nyomon követhetık legyenek és a
rendelet alkotása és elfogadása során a jegyzıi hatáskörök ne kerüljenek elvonásra. Ennek
megfelelıen a hivatal mőködési ideje, illetve az ügyfélfogadási és nyitvatartási idıt a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatban kell módosítani, melyet a képviselı-testület fogad el.
Az egyes juttatásoknál a rendeletben a legfontosabb eljárási kérdések szerepeltek. A közigazgatási
hivatal véleménye, hogy ezeket az eljárási kérdéseket a közszolgálati szabályzatban kell szabályozni
és csak a juttatási címeket határozhatja meg a képviselı-testület a rendeletében. Azokat a juttatásokat,
ami a törvény erejénél fogva jár, nem lehet szerepeltetni a köztisztviselık juttatásairól szóló helyi
rendeletben. Új juttatás nem kerül bevezetésre, illetve korábbi a képviselı-testület által és
költségvetési fedezetet biztosító juttatás nem kerül elvonásra.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket elsıként a
beterjesztett határozati javaslatról hozzák meg döntésüket, mely a Polgármesteri Hivatal munkarendjét
szabályozza.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítását és kiegészítését az alábbi tartalommal - a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt hatáskörében eljárva - jóváhagyja.
Az SzMSz II. fejezete kiegészül az alábbi 1/A, 1/B és 1/C pontokkal:
1/A A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfı, kedd, szerda csütörtök:
Péntek:

8–16.30
óráig
8–14 óráig

A hivatal egyes köztisztviselıinek az eltérı munkaidı-beosztását a Jegyzı határozza meg
figyelemmel arra, hogy a teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselık heti munkaideje
40 óra.
1/B A teljes munkaidıben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselı
részére napi 30 perc munkaközi szünetet munkaidıben kell kiadni.
1/C A rendkívüli munka és a készenlét elrendelésérıl, nyilvántartásáról és elszámolásának
rendjérıl a jegyzı külön rendelkezik.”
Határidı: 2002. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Ezt követıen a Polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselı-testületet.
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A döntés elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazás szükséges.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2002.(……)KT. Sz. rendeletét
a Képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló
16/2001. (X. 29.) KT számú rendelet módosításáról

3. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló
rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt ismertesse rendelet módosítás
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a korábbi idıszakban a képviselı-testület
a gyermekek részére nyújtott pénzbeli juttatások tekintetében módosította az errıl szóló
önkormányzati rendeletet, pontosan amiatt, mert volt egy APEH vizsgálat, ami rámutatott, hogy
szociális helyzet vizsgálata nélkül ezek a juttatások nem biztosíthatóak. A felnıttek vagy idıskorúak
részére biztosítandó szociális ellátás szintén arra a rendezıelvre épült, ami a gyermekeknél is
biztosította az autóbuszbérletet. Tulajdonképpen akkor az volt a vélemény, hogy várni kell a
jogalkotók rendelkezéseit, az önkormányzati rendeletek jogalkotásáról. Amennyiben a gyakorlat a
gyermekek tekintetében a rendeletmódosítást elfogadja és biztosítható az önkormányzati támogatás a
gyermekek részére az ingyenes kedvezmény, abban az esetben ezt a rendeletmódosítást keresztül kell
vinni a felnıttek esetében, nevezetesen azon idıskorúak tekintetében, akiknek a törvényben nem jár az
ingyenes utazási kedvezmény. Ez a rendeletmódosítás ennek alapján történik.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd felkérte a képviselıket a
rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2002.(……)KT. Sz. rendeletét

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl
szóló 19/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosításáról
4. Napirendi pont
Közoktatási intézmények beszámolói a 2001/2002 tanévrıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét röviden
ismertesse a bizottság beszámolókkal kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy az önkormányzati fenntartásban mőködı iskoláknak
minden évben kötelezı beszámolni a fenntartó felé az elmúlt tanévrıl.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola beszámolójában egy tízéves visszatekintés található. A
beszámolóból kitőnnek az iskola gondjai, fıleg a gyereklétszám miatti gondok valamint, hogy a
gyereklétszámban megnıtt az etnikai létszám. Komoly gond a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola megjelenése, mely létszámcsökkenésben kb. 100 fıt eredményez.
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Azt tudni kell, hogy a szabad iskola választás joga mindenkinek adott. Az iskolában magas szintő a
minıségbiztosítás, a minıségfejlesztési program, és példaértékő, hogy ilyen magas szinten megfelel a
mai kor követelményeinek. A tárgyi feltételek javulásával elırelépett az iskola, a speciális tagozat
kétszeri költöztetésével jobb helyre került az iskola. Jó lenne, ha javulna az internet elérhetıség. A
versenyeredmények kiválóak, további sikeres, jó munkát kívánt.
A Kis Bálint Általános Iskola az elmúlt tanévében 708 fı tanulólétszámmal és 68 fı óvodai
létszámmal mőködött. Csökkenı tendenciát mutat az óvodai létszám. Jelentıs beruházás volt a
napközi konyhai felújítása a tavalyi évben, valamint a Fı úti iskola épületében a főtéskorszerősítés. Az
iskola 1. és az 5. osztályban már a kerettanterv szerint mőködött, ami nem volt kis feladat. A
pedagógiai program és a helyi tanterv átdolgozásából tulajdonképpen az iskola feladata optimálisabbá
vált. A versenyeken szépen szerepeltek a tanulók, nagyon dicséretes, hogy a matematikai és az
olvasási felmérésben kiemelkedı volt az iskola eredménye.
A Kner Imre Gimnázium beszámolóját is elfogadásra javasolta a bizottság. Eredményes munkát
végzett a gimnázium, melyet fıleg a nyelvvizsga eredmények és a versenyeken való eredményes
részvételek is igazolnak. Országos lista elsı negyedében szerepel a gimnázium a középiskolák
sorában. Felmérések itt is történtek, a szegedi Tudományi Egyetem Pedagógiai tanszéknek nyújtottak
segítséget a képességek és nyelvtudás fejlesztésével. Az idegen nyelvet az iskolában emelt
óraszámban, csoportbontással oktatják.
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola beszámolóját szintén elfogadásra javasolta a bizottság. Az
alapfokú mővészeti oktatás is a fejlesztı pedagógiát képviseli. A mővészeti tevékenység magában
hordozza a személyesig formálás specifikus lehetıségeit. Örömöt jelent, hogy a városban a
zeneoktatás mellett a képzımővészeti és iparmővészeti oktatás is fejlıdik, valamint, hogy jó úton
halad az alapfokú táncmővészeti oktatás, amely balett oktatás formájában szépen halad. Várható a
következı évben, hogy a balett oktatás szétválik klasszikus és jazzbalett oktatásra. A tavalyi évi
rendezvényei az iskolának magas szintő, színvonalas rendezvények voltak.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony megköszönte a színvonalas és részletes beszámolókat. A
gyerekek tanulmányi versenyeken való részvétele egyértelmően igazolja, hogy a városban mőködı
iskolákban magas fokú oktatás és képzés folyik.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a határozati
javaslat elfogadására.
A képviselı-testület 17 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon 2001/2002. tanévrıl készített beszámolóját.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda 2001/2002. tanévrıl készített beszámolóját.
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2001/2002. tanévrıl készített beszámolóját.
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IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Városi Zene- és
Mővészeti Iskola 2001/2002. tanévrıl készített beszámolóját.
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2002. évi
érettségi vizsga eredményérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a Kner Imre Gimnáziumban az
elmúlt tanévben 56 fı nappali és 2 fı esti tagozatos tanuló tett érettségi vizsgát. A vizsgázók közül
csak 2 tanuló nem felelt meg a vizsgakövetelményeknek. A vizsgázott osztályokban zavartalanul
folytak a vizsgák, szabálytalanság nem történt.
A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2002. évben érettségi vizsgát tett tanulók
eredményeirıl készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
6. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeiben a 2002/2003-as tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a képviselı-testület a
113/1995.(V.31.) számú határozata alapján minden évben bekérik az önkormányzati fenntartású
intézményekben a szeptembertıl indítandó csoportszámokat, csoport létszámokat.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában az elızı tanévhez viszonyítva csökkent a tanulócsoportok
száma, ebbıl adódóan a pedagógus létszám is csökken. A 2002/2003-as tanévben normál tagozaton 19
csoport, speciális tagozaton 5 csoport, diákotthonban 2 csoport és napközi otthonos ellátás 9 csoport
létszámának jóváhagyását kéri az intézmény.
A Kis Bálint Általános Iskola óvodai ellátásban évrıl-évre nagymértékő gyermek létszám csökkenés
vehetı észre. Az idei tanévben csak 2 csoport indítását kéri az intézmény. Az alapfokú oktatás
területén a tavalyi évhez viszonyítva nıtt a tanulólétszám.
A Kner Imre Gimnáziumban a 2002/2003-as tanévben a hatosztályos gimnáziumi évfolyam nem
indul, a kis számú jelentkezés miatt. A következı év csoportszámát az augusztusi javítóvizsgák
eredménye jelentısen befolyásolhatja, ezért kérték a szeptemberi képviselı-testületi ülésre elnapolni a
csoportszámok elfogadását.
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A Városi Zene- és Mővészeti Iskolában a csoportlétszámok jelentısen növekedtek. A
létszámnövekedést eredményezte, hogy Örménykúton és Hunyán is folytatnak képzımővészeti és
zenei oktatást.
A Humánpolitikai bizottság nevében az iskolai csoportlétszámokat elfogadásra javasolta a képviselıtestületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatót és mivel további kiegészítés,
hozzászólás, vélemény nem hangzott el, felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2002/2003. tanévben a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon intézményben az alábbi csoportszámok
indítását engedélyezi:
- Általános iskolai oktatás 1-8 évfolyam – 19 csoport
- Speciális tagozat – 5 csoport
- Napközi otthonos ellátás – 9 csoport
- Diákotthoni ellátás – 2 csoport
Határidı: 2002. Augusztus 29.
Felelıs: Ladányi Gáborné intézményvezetı
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2002/2003. tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
- Óvodai ellátás – 2 csoport
- Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam 31 csoport
- Napközi otthonos ellátás 15 csoport
Határidı: 2002. Augusztus 29.
Felelıs: Fülöp Istvánné intézményvezetı
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli, hogy a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója az intézmény 2002/2003. tanévben
indítandó csoportszámának engedélyezését a javítóvizsgák lezárása után, a szeptemberi ülésre
terjessze elı.
Határidı: 2002. Augusztus 29.
Felelıs: Dr. Kovács Béla intézményvezetı
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2002/2003. tanévben a Városi
Zene- és Mővészeti Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
- Balett tagozat
3 csoport
- Képzımővészet
11 csoport
- Zene tagozat
19 csoport
Határidı: 2002. Augusztus 29.
Felelıs: Holubné Hunya Anikó intézményvezetı
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7. Napirendi pont
A gyomaendrıdi felsıoktatásban tanulók ösztöndíj támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy mind három bizottság tárgyalta az
elıterjesztést. A humánpolitikai bizottság már a jogi és ügyrendi bizottság által javasolt módosítással
kapta az elıterjesztés anyagát. A meglévı önkormányzati ösztöndíj szabályzatot alaposabban át
kellene dolgozni, a jelen elıterjesztés már ezt tartalmazza. A Bursa Hungarica Felsıoktatási
Ösztöndíjpályázattól a 2003-as évben javasolja eltekinteni, inkább a saját ösztöndíjpályázatot javasolja
támogatni. További javaslatként hangzott el az ösztöndíj összegének emelése 5000 Ft/fı/hó összegrıl
8000 Ft/fı/hó összegre. Lehetıség van arra is, hogy a diák egy összegben félévenként kapja meg az
ösztöndíjat. Több önkormányzatnál is felmerült problémaként, akik beléptek a Bursa Hungarica
rendszerbe, hogy a szociális ösztöndíjrendszer ez, mégis a szociális ösztöndíjtól esik el az, aki
csatlakozik ehhez a rendszerhez. A bizottság javaslata, hogy az önkormányzati ösztöndíj rendszert
kellene támogatni, és azt tovább fejleszteni. A 2002-es évben a tartalékalapból 150.000 Ft-ot határozna
meg a bizottság. Évente 1,5 millió Ft-ot kellene a Bursa Hungarica ösztöndíjas pályázatára az
önkormányzatnak a támogatásra biztosítani. Jó lenne a 2003-as évtıl a költségvetésben 1 millió Ft-os
támogatással megkezdeni és évente 10%-kal, az infláció mértékét követve megemelni. Természetesen
ezt ki lehet kalkulálni, mert leszabályozzák azt, hogy egy évben 5 fınek adnak ösztöndíjat a rendelet
szerint, ki lehet számolni, hogy több fınek lehetne biztosítani a támogatást, természetesen figyelembe
véve azt, hogy a második évtıl indítanák a támogatást, kinek mennyi az oktatási idıtartam,
eredményes diplomával végez. A képviselı-testületnek vagy a bizottságnak meg kellene határozni
minden évben, hogy milyen szakmát támogatnak.
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy Gyomaendrıd
szakemberellátásáért áldozni kell.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 294/2001. (XI. 29.) KT. számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyzı

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felsıoktatásban tanuló fiatalok
ösztöndíj támogatására az alábbi alapelveket fogadja el:
- A Képviselı-testület csak olyan felsıfokú tanulmányokat folytató fiatalt támogat,
aki gyomaendrıdi lakos.
- Aki olyan felsıfokú tanulmányokat folytat, mely a településen is hasznosítható.
Évente igényfelmérés alapján kerüljön meghatározásra.
- Elsıéves hallgató csak a második félévtıt nyerhet önkormányzati ösztöndíjat
abban az esetben, ha eredményes elsı félévet zárt és a tanulmányi átlaga nem
rosszabb a közepesnél, második és további évfolyamok esetén az elızı félév
átlaga a közepest eléri.
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Az ösztöndíjban részesülı kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztével
legalább a támogatás igénybevételének megfelelı idıtartamig Gyomaendrıdön
kíván dolgozni.
Ha a hallgatónak tanulmányai befejeztével a településen nem tudnak állást
biztosítani nem kötelezhetı az ösztöndíj visszafizetésére.
Több azonos szakirányú tanulmányokat folytató pályázó esetén a fenti feltételek
meglétekor a szülık szociális körülményei döntik el a pályázatot.
A pályázat nyerteseivel Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete megállapodást köt az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban. A
megállapodások megkötésére a mindenkori polgármestert bízza meg.
Az ösztöndíj tíz hónapra, a tanulmányi idıre vehetı igénybe, havonta 8 000,- Ft
azaz nyolcezer Ft összegő, de lehetıség van félévente egy összegben felvenni a
támogatást azaz 5x 8 000,- = 40 000,- Ft-ot.
A Képviselı-testület a pályázatok elbírálását a Humánpolitikai Bizottság
hatáskörébe utalja, de a pályázati eljárás lefolytatásáról köteles tájékoztatást adni.
Az ösztöndíj alap az önkormányzat költségvetésében évente kerül meghatározásra.
A pályázati kiírást július hónapban rendeli el a Képviselı testület, a pályázatok
elbírálást a novemberi Humánpolitikai Bizottság ülésén végezzék el.
a pályázat kiírása: minden év július 31.
a mindenkori polgármester
a pályázatok elbírálása: minden év november 30.
Humánpolitikai Bizottság elnöke

Határidı:
Felelıs:
Határidı:
Felelıs:
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2002. évben a felsıoktatásban
tanuló gyomaendrıdi fiatalok ösztöndíj támogatásának fedezetére 150 ezer Ft-ot határoz meg.
Fedezetéül az általános tartalékalapot jelöli ki. A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy a következı költségvetési rendelet módosításának elıkészítésekor a
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Határidı: 2002. december 31.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a 2002/2003-as
tanévre felsıoktatási tanulmányokat már megkezdett vagy tanulmányaikat kezdı
gyomaendrıdi fiatalok számára havi 8 000,- Ft/fı/hó azaz nyolcezer Ft/fı/hó vagy félévenként
egyösszegő 40.000,- Ft tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a következı pályázati feltételekkel:
- A Képviselı-testület csak olyan felsıfokú tanulmányokat folytató fiatalt támogat,
aki gyomaendrıdi lakos,
- Aki olyan felsıfokú tanulmányokat folytat, mely a tanulmányok befejeztével a
településen is hasznosítható. Ebben a tanévben elsısorban pszichológus,
logopédus, építész, élelmiszeripari mérnök tanulmányokat folytatók.
- Elsıéves hallgató csak a második félévtıt nyerhet önkormányzati ösztöndíjat
abban az esetben, ha eredményes elsı félévet zárt és a tanulmányi átlaga nem
rosszabb a közepesnél, második és további évfolyamok esetén az elızı félév
átlaga a közepest eléri.
- Az ösztöndíjban részesülı kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztével
legalább a támogatás igénybevételének megfelelı idıtartamig Gyomaendrıdön
kíván dolgozni.
- Ha a hallgatónak tanulmányai befejeztével a településen nem tudnak állást
biztosítani nem kötelezhetı az ösztöndíj visszafizetésére.
- Több azonos szakirányú tanulmányokat folytató pályázó esetén a fenti feltételek
meglétekor a szülık szociális körülményei döntik el a pályázatot.
- A pályázat nyerteseivel Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete megállapodást köt az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban.
A pályázathoz csatolandó:
• a szülık keresetigazolása,
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• igazolás, hogy felsıfokú intézménybe felvételt nyert, vagy már felsıbb évfolyamokra
beiratkozott,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén az önkormányzattal megállapodást
köt.
A szöveges pályázatban kérjük feltüntetni a pályázó személyi adatait, lakcímét a
felsıoktatási intézmény nevét.
A pályázat beadási határideje: 2002. október 15.
A pályázat elbírálása: 2002. novemberi Humánpolitikai Bizottság ülésén. A pályázókat a bírálat
eredményérıl levélben értesítjük
A pályázatokat POLGÁRMESTERI HIVATAL
"FELSİOKTATÁS" jeligére
5500 GYOMAENDRİD
Szabadság tér 1.
címre kérjük eljuttatni.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a pályázati kiírást a
Gyomaendrıdi Híradó augusztus és szeptember havi számában tegye közzé.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

8. Napirendi pont
A Kommunális Hulladéklerakó beruházási összege ÁFA tartalmának visszaigénylése érdekében
üzemeltetési szerzıdés megkötése, valamint egyes központi támogatások arányos összegő
lemondása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testületi ülésen megjelent Babák Mihály urat,
Szarvas Város Polgármesterét és Dr. Melis János ügyvéd urat, majd felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt
a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı ismertetıjében elmondta, hogy a korábbi idıszakokban a települési
önkormányzatok megállapodást kötöttek a regionális hulladéklerakó megvalósítására. Ennek a
megvalósítását, a gesztori feladatok megkötését egyrészt az állami pályázatok igénybevételét, illetve
az ezzel kapcsolatos finanszírozási szerzıdéseket az állami számvevıszék ellenırizte. Ebben a
vizsgálati anyagban az állami számvevıszék rámutatott arra, hogy a gesztori megállapodásban, ezen
belül is a gesztori megállapodás 7. Pontjában a felek úgy rendelkeztek, hogy a gesztori megállapodás
aláírását követı 120. Napon belül rendezik a beruházás keretében megvalósulandó létesítmény
üzemeltetését. Mindaddig, amíg a felek ezt a kérdést nem rendezik, addig a társult önkormányzatok
kijelentették, hogy a hulladékkezelı mő kezelésével a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t bízzák meg. Az
állami számvevıszék a vizsgálati anyagában rámutatott arra is, hogy az üzemeltetési kérdés rendezett,
a benyújtott pályázatok bruttó összegben kerültek benyújtásra ezzel szemben az ÁFA
visszaigényelhetıvé válik. Amennyiben az ÁFA visszaigényelhetıvé válik, hiszen az üzemeltetési
szerzıdés megköthetı, abban az esetben a társulás jogosulatlanul köt le céltámogatást, illetve más
állami pénzalapokból összegeket. Ennek megfelelıen mindaddig, amíg a felek nem rendezik a kezelı
személyét, addig is biztosított a gesztori megállapodás alapján, ezért az Állami számvevıszéknek az
volt a véleménye, hogy az önkormányzatok jogosulatlanul kötnek le céltámogatást, nevezetesen
47.952.000 Ft-ot. Ennek a lemondásával kapcsolatos dolgokat tartalmazza az elıterjesztés és a
határozati javaslat. A gesztori megállapodás 4. pontja alapján figyelemmel arra, hogy az önálló jogi
személyiségő társulás nem alakulhat meg, az Áfa visszaigénylésére így Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának van lehetısége. A gesztori megállapodás aláírásakor a gesztori feladattal járó
többlet terheket, mint pénzügyeket is lebonyolító önkormányzat egyébként is vállalta. Az önálló jogi
személyiséggel létrejövı társulás megalakulását követıen az önkormányzatnak a társ önkormányzatok
felé nyílik meg az elszámolási kötelezettsége.
Az elıterjesztést az ügyrendi és jogi, a pénzügyi és gazdasági valamint a városfenntartó és
környezetvédelmi bizottságok megtárgyalták.
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babák Mihály polgármestert tegye meg szóbeli kiegészítését a
napirendi pontot illetıen.
Babák Mihály polgármester hozzászólásában elmondta, hogy vannak a gesztori megállapodásban
még rendezni való pontok a pénzügyi elszámolások kérdésében és magában a beruházás részleteinek
bonyolításának kérdéseiben sem történt megállapodás. Ennek oka, hogy a gesztor, a pénzek és a
források megszerzésére koncentrál elsısorban, majd amikor a források rendelkezésre állnak, amelyben
még nincs végleges aláírt szerzıdés, különösen az Uniós forrást illetıen, akkor a
részmegállapodásokat is meg kell kötni. Létrejött egy olyan szervezet, a beruházást bonyolító
szervezet. Kérné a képviselı-testülettıl és polgármestertıl, hogy a hiányzó megállapodásokat, melyek
a teljes lebonyolításra vonatkoznak, valamint a pénzügyi elszámolások szabályainak és az üzemeltetı
kérdésének rendezését. A források lemondását nem érti, ha lehet véleménye szerint nem kellene
lemondani semmirıl, hiszen nehezen megszerezhetı forrásokról van szó, egy településcsoport nem kis
feladatába került. Vitára adott okot, hogy a megállapodás, mely a beruházás kapcsán született a
megvalósításra, további települések lettek szükségesek, melyet véleménye szerint a társulási
önkormányzatok nem fogadtak jól, mivel szó volt arról, hogy más településeket nem kívánnak
bevonni. Véleménye szerint konfliktus kezdett kialakulni a települések között ez ügyben, mivel a
tulajdonosi kört nem kívánták bıvíteni. Az üzemeltetı esetében is két alternatívát hoz a szerzıdés,
egyik, hogy üzemeltetırıl gondoskodnak és amíg nem állapodnak meg, addig a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-t bízzák meg az üzemeltetési feladatokkal, majd átadja a közös üzemeltetı cégnek. A
beruházás aláírását követıen 120 napon belül megalakul a közös cég, ez közös érdek a jövıbeni
konfliktusok kizárására. Az a három lényeges pont amirıl eddig beszélt, a végleges beruházási
szerzıdés megkötése, a pénzügyi elszámolás szabályainak megállapítása és az üzemeltetı cég
létrehozása ez a társult települések közös kötelessége. A hulladéklerakó beruházása nagy beruházás, a
jövıt illetıen egy biztos megoldást jelent.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Babák Mihály polgármester úrnak a tájékoztatót. További
kiegészítésként elmondta, hogy a céltámogatás, TEKI, FVM támogatások, melyek pályázat útján
elnyert támogatások, ÁFA-t tartalmaznak, amelyekrıl le kell mondani. A hulladéklerakó beruházása
vonatkozásában az ÁFA visszaigényelhetı.
Minden szerzıdés aláírásra került, csak a kivitelezıi szerzıdés nem, amely kb. négy hónapja húzódik,
remélhetıleg még augusztus 20-a elıtt aláírásra kerül. Napi kapcsolatban vannak a Phare mérnökkel,
név szerint a Tóth Árpád úrral, de mindig csak ígéreteket kapunk. A települések számának bıvítését
illetıen elmondta, hogy ez a szervezet nyereség nélküli, nem értékesíthetı szervezet lesz, mikorra
minden folyamat elindult százezer lett a létszám, most már szándéknyilatkozat kellett a további
lépésekhez. Érvényes építési engedély van, remélhetıleg a beruházás augusztusban elkezdıdhet.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kommunális hulladéklerakó beruházás
megvalósulása után a létesítményt üzemeltetésre átadva kívánja mőködtetni, mely
tevékenységbıl adóköteles bevétele keletkezik. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az üzemeltetésre vonatkozó szerzıdést kösse meg.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kommunális hulladéklerakó beruházáshoz
jóváhagyott céltámogatás összegébıl 47.952 E Ft -ról lemond az ÁFA visszaigénylési
jogosultsága miatt. /1992.évi LXXXIX. tv. 13. § /
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3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kommunális hulladéklerakó beruházáshoz
jóváhagyott TEKI támogatás összegébıl 23.425 E Ft –ról lemond az ÁFA visszaigénylési
jogosultsága miatt.
4./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kommunális hulladéklerakó beruházáshoz
jóváhagyott Kormányzati társfinanszírozás összegébıl 6.860 E Ft-ról lemond az ÁFA
visszaigénylési jogosultság miatt.
Határidı: azonnal
/Kovács Attila képviselı távozott az ülésrıl, a képviselık száma 17 fı/
9. Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság három tagjának megválasztása
Dr. Csorba Csaba jegyzı a napirendi pontot illetıen kiegészítésként elmondta elképzelhetı, hogy a
szavazatszámláló bizottságokban és a választási bizottságokban lesz mozgás, hiszen az
összeférhetetlenségi nyilatkozat, melyet a választási bizottságok tagjainak kellett benyújtani, ez adott
pillanatra vonatkozik. Nem kizárt, hogy lesznek hozzátartozók közül jelöltek, ebben az esetben a
választási bizottságok tagjai között változás lesz, természetesen akkor az ügyrendi és jogi bizottságnak
ki kell egészíteni a választási bizottság tagjait. Az utolsó elıtti napirendi pontként szerepelı
szavazatszámláló bizottságot próbálták a mai napra leegyeztetni, de ez nem volt sikeres, elıfordulhat,
hogy ebben is lesz változás.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy a helyi választási bizottsági
tagoknak Dr. Debreceni Gizellát, Hornok Bélánét és Gyetvai Jánosnét javasolták megválasztani, mivel
ık az elmúlt választások során munkájukat lelkiismeretesen, a törvények betartásával végezték. Az
Ügyrendi és Jogi Bizottság a személyekre tett javaslatot támogatta, és elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. Évi C. tv. 23. § /2/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Helyi Választási Bizottság tagjainak a 2002 évi önkormányzati
választásokat követı általános önkormányzati választásra létrehozott választási bizottság
alakuló üléséig
1. Dr. Debreceni Gizella Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 32/B/III./10.sz,
2. Hornok Béláné Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 10./II./5. sz,
3. Gyetvai Jánosné Gyomaendrıd, Baross G. u. 19. Sz. alatti lakosokat
választja meg.
Amennyiben a választási bizottság választott tagjának megbízása az 1997. Évi C. tv. 27. § /1/
bekezdésében meghatározottak miatt szőnik meg az új tagok megválasztásával kapcsolatos
hatáskörét a Képviselı-testület az 1997. Évi C. tv. 27. § /1/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az Ügyrendi és Jogi Bizottságára ruházza át.
Határidı: azonnal
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10. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás kiutalásának kérése
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy a Kner Imre Gimnázium
igazgatója kéréssel fordult az önkormányzathoz, melyben kérte a Vásártéri ltp. ¼. Szám alatti
szolgálati bérlakás kiutalását az új tanárnı részére. A bérlakást jelenleg Tímár Marianna bérli, aki
szintén tanárnı a gimnáziumban, de részére a képviselı-testület 450.000 Ft támogatást állapított meg,
így a bérlakás július hónapban megüresedik. A bérlakás alapterülete 57 m2, komfortos.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 1/4. szám
alatti szolgálati bérlakást kiutalja Pelles Orsolya angol szakos tanárnı részére
2002. augusztus 01. napjától – 2005. év augusztus hó 01. napjáig, de maximum
addig még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre Gimnáziumnál
fennáll.
Határidı: azonnal
Felelıs. Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette a napirendi pont további részét, melyben Pelyva Zoltán
mezıır szintén kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Katona J. u. 34. Szám alatti bérlakás
bérlıje, bérleti jogviszonya 2002. Augusztus 14-én lejár, nevezett kérte a jogviszony
meghosszabbítását, illetve ha nem lehetséges másik bérlakás biztosítását. Mint ismeretes a Katona J.
utcai lakás értékesítését mondta ki az önkormányzat, ezért a bérleti jogviszony meghosszabbítása nem
lehetséges. Másik bérlakás kiutalása is akadályba ütközik, mivel jelenleg 1 üres bérlakás van az
Október 6. ltp-en, de erre valószínőleg a közeljövıben a rendırségnek lesz szüksége. A
humánpolitikai bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslat I. alternatíváját javasolja
elfogadásra a képviselı-testületnek, melyben a bérleti jogviszony meghosszabbítását elutasítja.
Hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület a kérelmet egyhangú 17 igen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Pelyva Zoltán szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelmét elutasítja és egyben
felszólítja, hogy 2002. augusztus 14. napjával a Gyomaendrıd, Katona J. u. 34.
szám alatti bérlakást ürítse ki.
Fentiekkel egyidıben tájékoztatja kérelmezıt, hogy üres lakás hiányában másik
lakás kiutalását sem tudja biztosítani.
Határidõ:

Azonnal

11. Napirendi pont
Gyomai szabad strand üzemeltetése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Pájer Sándor urat, egyéni vállalkozót,
aki a gyomai szabad strandra szóló pályázatát benyújtotta. A pályázatában szerepel, hogy a gyomai
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szabad strand üzemeltetését vállalja 2003. január 1. napjától 2016. december 1. napjáig, azzal a
feltétellel, hogy az általa jelenleg is bérelt endrıdi szabad strand 2006. december 31. napján lejáró
bérleti szerzıdést 2016. december 31. napjáig az önkormányzat meghosszabbítja. További feltételként
kérte a bérleti díjmentességet mindkét szabad strand esetében. A bizottsági elnökökbıl álló
munkacsoport a kérelmet megtárgyalta és Pájer Sándor feltételeit elfogadta. A pénzügyi és gazdasági
bizottság a napirendi pontot szintén tárgyalta és a bérleti jogviszonyt 2002. szeptember 15. napjától
2014. december 31. napjáig határozta meg. Bérbeadó a bérleti jogviszony idıtartama alatt
bekövetkezı a bérlı vállalkozói igazolványra való jogosultságának megszőnése esetére az egyenes
ágú hozzátartozók részére jogutódlást biztosít. Bérlınek egy hónapon belül meg kell neveznie, hogy
az egyenes ágú hozzátartozói közül ki lesz az a személy, aki a jelen bérleti szerzıdésben, mint jogutód
a helyébe lép. Amennyiben bérlı egy hónapon belül nem nevezi meg a jogutódját, úgy a bérleti
jogviszony megszőnik.
Hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület a kérelmet egyhangú 17 igen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonában lévı 03/9 hrsz. alatt felvett Hármas
- Körös árterében lévı 2 ha 4441 m2 területő természetes fürdıhelyet tartós üzemeltetésére a
74/2002.(III.28.)KT. sz. határozat szerinti pályázati feltételek alapján Pájer Sándor egyéni
vállalkozónak ( Gyomaendrıd, Bocskai u. 58/1. szám ) 2002. szeptember 15. napjától 2014.
december 31. napjáig bérbe adja az alábbi bérleti szerzıdés alapján:
BÉRLETI SZERZİDÉS
mely létrejött egyrészt Gyomaendrıd Város Önkormányzata / képviseli: Dr. Dávid Imre
polgármester /, mint bérbeadó; másrészrıl:
Pájer Sándor egyéni vállalkozó / adószám: 44854099-2-04 / Gyomaendrıd, Bocskai utca
58/1. szám ), mint bérlı között az alábbi helyen és napon a következı feltételek mellett
köttetett:
1. A bérbeadó tulajdonát képezi a gyomaendrıdi ingatlan - nyilvántartásban 03/9 hrsz. alatt
felvett Hármas - körös ártérben lévı gyomai szabad strand ingatlan, melynek területe
összesen: 2 ha 4441 m2.
2. Bérbeadó Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete 181/2002.(VII.27.)KT. számú
határozata alapján az 1. pontban leírt gyomai szabad strand területét bérbe adja
bérlınek.
3. A bérlet idıtartama: 2002. szeptember hó 15. napjától 2014. december 31. napjáig tart.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a bérlı a terület használatáért bérleti díjat nem fizet, de
köteles a bérleti szerzıdés feltételeit teljesíteni.
5. A bérleti díjmentesség ellenében a bérlı a szabad strandon forint összegben megállapított
belépıt nem szedhet, de a megvalósított beruházások összegének mértékéig kérheti a
belépı megállapítását,
6. Bérlı az ingatlant kizárólag vállalkozása útján használhatja, azon kereskedelmi
tevékenységet folytathat, a területet ilyen céllal harmadik személy részére nem
hasznosíthatja.
7. Bérlı köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlant rendeltetésszerően használni,
rendszeresen karbantartani és mindezen munkát saját költségén elvégezni.
8. Bérlı kötelezettséget vállal arra, hogy a szabad strand üzemeltetéséhez a
jogszabályokban elıírt feltételeket teljesíti.
9. Bérlı vállalja, hogy a bérlet idıtartama alatt az ingatlan valamennyi költségét viseli.
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10. Bérbeadó a bérleti jogviszony idıtartama alatt bekövetkezı a bérlı vállalkozói

igazolványra való jogosultságának megszőnése esetére az egyenes ágú hozzátartozók
részére jogutódlást biztosít. Bérlınek egy hónapon belül meg kell neveznie, hogy az
egyenes ágú hozzátartozói közül ki lesz az a személy, aki a jelen bérleti szerzıdésben,
mint jogutód a helyébe lép. Amennyiben Bérlı egy hónapon belül nem nevezi meg a
jogutódját, úgy a bérleti jogviszony megszőnik.
Ezen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv bérletre
vonatkozó szabályai az irányadók.
Felek ezen bérleti szerzıdést, mint akaratukkal mindenben egyezıt elolvasás és értelmezés
után jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrıd, 2002. év ……… hó ……... napján.

………………………………………..
Bérbeadó

………………………………………..
Bérlı

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a gyomai szabad strand bérbeadásával egyidejőleg
a 7701/1 hrsz.-ú Templom – zugban lévı szabad strand Pájer Sándor bérlıvel 2006. december
31. napjáig fennálló bérleti jogviszonyát 2014. december 31. napjáig változatlan feltételek
mellett meghosszabbítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Bérlınek a gyomai szabad strand bérleti
szerzıdésének 10. pontjában leírt jogutódlást a 7701/1 hrsz.-ú szabad strand jelenleg fennálló
és a meghosszabbított bérleti jogviszonyában is biztosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati
javaslatban leírt feltételek mellett kösse meg a szerzıdéseket.
Határidı: 2002. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. Napirendi pont
Kecsegés – zugi telek tartós használata, haszonbérletbe adása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálintot az ügyrendi és jogi bizottság elnökét a napirendi
pont ismertetésére.
Jenei Bálint bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy Ifj. Homoki István szeghalmi lakos
kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, melyben az önkormányzat tulajdonát képezı Kecsegés –
zugi 1074 m2 területő 5,78 AK értékő szántó mővelési ágú vízparti ingatlant adja tartós használatba
részére. Jelenleg a terület elhanyagolt állapotban van. A pályázó egy elızetes beszélgetés alapján a
földterületet a telek rendbetartása fejében kapja meg haszonbérletbe. Ezzel szemben a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság az ülésén módosította a haszonbérleti díj összegét, és 2003. évre 5000,- Ft-ban
javasolja megállapítani A bérleti jogviszony idıtartama alatt a bérleti díj összege a KSH által megadott
éves fogyasztói árindex mértékével kerül módosításra. A bérleti díj módosításának esedékessége tárgyév
december hónap 31. napja. Van olyan terület, ami nincs rendbe tartva, viszont ebben az esetben rendbe
lenne a terület, nem javasolja a területet bérleti díjban meghatározott összegért bérbe adni.
Babos László bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy viszonylag kicsi vízparti területrıl van
szó. A korábban elhangzott 15 kg étkezési búza haszonbérleti díj javaslatként az AK értéknek
megfelelıen, véleménye szerint az 5000 Ft évi bérleti díj minimális. Továbbra is javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek az 5000 Ft/év bérleti díjat, tekintve azt, hogy nem jelentıs összeg.
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Dr. Dávid Imre polgármester a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatával értett egyet, az 5000 Ft/év
bérleti díj meghatározásával.
Egyéb kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület 10 igen, 4 ellen és 3
tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 15175/2 hrsz-ú 1704
m2 területő 5,78 AK értékő szántó mővelési ágú ingatlant Ifj. Homoki István Szeghalom, Bajcsy –
Zs. u. 29 - 31. C/10 szám alatti lakosnak 2002. augusztus 1. napjától kezdıdıen 10 éves
idıtartamban haszonbérletbe adja az alábbi feltételek mellett:
− A haszonbérleti díj összege: 5000,- Ft/év. A bérleti jogviszony idıtartama alatt a bérleti díj
összege a KSH által megadott éves fogyasztói árindex mértékével kerül módosításra. A
bérleti díj módosításának esedékessége tárgyév december hónap 31. napja. A bérleti díj
fizetési kötelezettség alól a bérlı 2002. évben mentesül a terület rendezésével felmerülı
költségek ellenében. A bérlı a bérleti díjat 2003. január 1.- tıl köteles megfizetni a bérbeadó
által kibocsátott számla alapján.
− Bérlı vállalja a szántó mővelési ágú ingatlan termıképességének fenntartásával járó
kiadásokat, költségeket.
− Az ingatlanon felülépítmény nem helyezhetı el a bérlet idıtartama alatt.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
feltételei szerint kösse meg a haszonbérleti szerzıdést.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2002. augusztus 30.
13. Napirendi pont
Kovács Attila és Székely Balázs ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy ingatlanvételi ajánlattal megkeresték
az önkormányzatot, melyben megvásárlásra felajánlják a Pásztor J. u. 35. Szám alatti ingatlant. Az
ingatlanon található épületek összes hasznos alapterülete 429 m2. Az ingatlan eladási árát összesen
18. 000. 560,- Ft-ban határozták meg. Az önkormányzatnak az ingatlan megvásárlására nincs az évi
költségvetésében fedezete.
A pénzügyi és gazdasági bizottság az elıterjesztést tárgyalta és nem javasolja az ingatlan
megvásárlását a képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı – testülete tekintettel a 2002. évi költségvetés
anyagi forrásainak szők keresztmetszetére, illetve a megfelelı funkcióval való ellátásra nem
vásárolja meg a 2918 hrsz.-ú, Gyomaendrıd, Pásztor János u. 35. szám alatti ingatlant.
Határidı: 2002. augusztus 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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14. Napirendi pont
Varga Zoltán kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Babos László bizottsági elnök a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy a pénzügyi és gazdasági
bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és nem javasolja kért terület a bérbeadást. Nevezett azzal a
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy büfé vendéglátó egységet szeretne kialakítani
kerthelyiséggel és ehhez a kialakításhoz részére a fürdı területébıl 27 m2-es aszfaltborítású területet
adja bérbe, mivel a kerthelyiséget ezen a területen akarja megvalósítani. Kérelmét a fürdıvezetı nem
javasolta támogatni a fürdıben kezdıdı beruházások és a további fejlesztésekre tekintettel.
Varga Zoltán kérelmezı elmondta, hogy a halászkert területe a tulajdona, ezzel a Halászkert éttermet
szeretné visszaépíteni, ahogyan volt, de egyenlıre kisebb egységgel. Kerthelyiséget szeretne bérelni,
amelyet eddig mindenkinek megadtak. 2000. júniusában a képviselı-testület hozott egy határozatot,
hogy a fürdı területébıl nem adnak bérbe. 2001. áprilisban mégis született egy határozat Tímár
Andrásné névre, hogy a fürdı területén 5 évre építhet üzlethelyiséget. Akkor az ı kérelmét
elutasították.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy jelen esetben a kerthelyiség kérdésében van vita. Az
önkormányzat nem szeretné, ha átjárható volna a fürdı, tehát be tudnak jönni belépı nélkül, ahogy a
Halászkert idejében elıfordult. Ezt a területet már a tavalyi évben sem adta bérbe az önkormányzat.
Vass Ignác képviselı, fürdıvezetı elmondta, hogy nem javasolta a kérelmet támogatásra, akik eddig
bérlıként jelen vannak a fürdıben, tehát területet bérelnek, azok a területek eddig is béreltek voltak.
Született egy döntés arról, hogy a fürdıben lévı büfék egyik részét kihelyezik az üdülısor felıli
oldalra, másik részét a kertészet helyére, a fürdı belsı területein lévı büféket pedig megszüntetik,
azok területe a vendégeknek kell pihenésre.
Varga Zoltán további kiegészítésként elmondta, hogy nem a fürdı területére, hanem saját területre
szeretne építeni, hanem kerthelyiséget szeretne kialakítani.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítés, hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület
részérıl, felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete az önkormányzat tulajdonában lévı
1293/5 hrsz. alatt nyilvántartott Erzsébet - Liget Termál Fürdı területébıl a további
fejlesztésekre való tekintettel nem ad bérbe területrészt vendéglátó egységek és ahhoz tartozó
építmények elhelyezésére.
Határidı: 2002. augusztus 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
15. Napirendi pont
Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium közmunka pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztérium pályázatot hirdetett a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı rétegek
foglalkoztatását, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetébıl adódó kedvezıtlen munkaerı piaci
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hatások csökkentését szolgáló közmunkaprogramok megvalósításának 2002. évi támogatására. A
pályázat célja a munkanélküliek helyzetének javítása. Pályázhatnak önkormányzatok, illetve
önkormányzati társulások a helyi cigány kisebbségi önkormányzatokkal együttmőködve. A pályázattal
100 fınek lehetne biztosítani munkát 4 és 8 hónapos idıtartamra. Az önkormányzat a 8 hónapos
idıtartamú foglalkoztatást választja, elıreláthatólag szeptember 15-i kezdéssel. A pályázatható összeg
60 millió Ft, a saját erıt biztosítani kell, mely Gyomaendrıd 57 fıt, Kondoros 20 fıt, Kardos 15 fıt és
Kétsoprony 8 fıt pályázna meg. A pályázat benyújtásának határideje 2002. augusztus 9. A
megállapodás tervezet az együttmőködésre vonatkozik.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata

1. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be Kondoros
Nagyközség Önkormányzatának, Kardos Község Önkormányzatának,
Kétsoprony Község Önkormányzatának együttmőködésével a Foglalkoztatási
és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett a Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztérium által meghirdetett a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı
rétegek foglalkoztatását, valamint a foglalkoztatás válsághelyzetébıl adódó
kedvezıtlen
munkaerıpiaci
hatások
csökkentését
szolgáló
közmunkaprogramok megvalósításának 2002. évi támogatására.
A pályázat gesztora Gyomaendrıd Város Önkormányzata.
Igényelt támogatás:
39.000.000 Ft
A program megvalósításához szükséges saját forrás:
13.381.000 Ft
Gyomaendrıd által tervezett közmunkaprogram teljes költsége: 52.381.000 Ft
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat megvalósításához
szükséges 2002. évet érintı saját forrást (8.922.000 Ft) a 2002. évi
költségvetésébıl biztosítja, és vállalja, hogy a 2003. évet érintı önerıt
(4.459.000 Ft) a 2003 évi költségvetésébe elıirányzattal szerepelteti.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szükséges megállapodások megkötésére, és utasítja a polgármestert a pályázat
benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésre.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Közmunkaprogram
megvalósítása érdekében Kondoros Nagyközség Önkormányzatával, Kardos
Község Önkormányzatával kötendı megállapodás tervezet tartalmát.
Határidı:
Felelıs:

2002. augusztus 9.
Dr. Dávid Imre polgármester

/Véháné Szedlák Ildikó képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 16 fı./
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16. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás kiutalása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Zeneiskola igazgatója kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, melyben szolgálati bérlakás kiutalását kérte az iskolában a 2002/2003-as
tanévtıl kezdıdıen érkezı zongora tanárnınek. Az iskolában évek óta megoldatlan a zongoraoktatás,
most az álláshely betöltésre kerül. Az egyedülálló tanárnı Szeghalomról költözik Gyomaendrıdre.
Jelenleg az Október 6. ltp-n lévı bérlakás üres és kiutalható.
Holubné Hunya Anikó igazgatónı kiegészítésében elmondta, hogy a hölgy a szeghalmi általános
iskolában tanított és szeptembertıl kezdene Gyomaendrıdön, ha szolgálati bérlakást tudnak részére
biztosítani. Ettıl az évtıl az ELTE-n a szolfézs szakot végzi.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítés, hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület
részérıl, felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/13.
szám alatti szolgálati bérlakást 2002. augusztus 01. napjától kezdıdıen kiutalja a
Városi Zene-és Mővészeti Iskola zongoratanári állást betöltı tanárnı részére 2005.
év augusztus hó 1. napjáig, de maximum addig még nevezett közalkalmazotti
jogviszonya az iskolával fennáll.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
17. Napirendi pont
Vis maior kérelem a Vállalkozók Háza épületének helyrehozatala érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzatok támogatást
igényelhetnek a területfejlesztési tanácstól, önkormányzati vagyont súlytó, vagy más károkból adódó
esetek többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására. A Vállalkozók Házában a közjegyzıi
iroda és a térségfejlesztési megbízott irodájának alapja jelentısen megsüllyedt, az épület ezen részein
repedések keletkeztek, melyek az épületrészt életveszélyessé tehetik. Az önkormányzat helyhiány
miatt nem tud más irodát biztosítani. A biztosító kártérítést nem fizet, az önkormányzat saját erıbıl
rendbe hozni nem tudja, a felújítási munkák költsége 3.089.116 Ft.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy a kedvezıtlen idıjárás, a hirtelen
szárazság következtében megrongálódott, gyomai részen található Vállalkozók Háza épületét
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:
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3 089 116 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a vis maior kérelem
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal
/Véháné Szedlák Ildikó visszajött az ülésre, a jelenlévık száma 17 fı/
18. Napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottságok összetételében bekövetkezett változások, új tagok/póttagok
választása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a köztársasági elnök a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választását 2002. október 20. napjára tőzte ki. A
szavazatszámláló bizottsági tag a választókerületben állandó lakóhellyel rendelkezı állampolgár lehet.
Vannak mozgások a bizottságokban, melyek az elıterjesztésben fel vannak tüntetve, de a tagok nagy
része stabil. A városban elindultak a választási folyamatok, a szavazatszámláló bizottságok kialakítása,
a választási bizottság megalakítása, illetve az ezzel kapcsolatos képviselı-testületi hatáskörök
rendezése. A kisebbségi önkormányzati választásokat a településen július 22-ig kellett kezdeményezni,
mindkét kisebbségi önkormányzat kezdeményezte a kisebbségi önkormányzati választás kitőzését.
Tulajdonképpen a helyi választási bizottság fog dönteni a kisebbségi önkormányzati választás
kitőzésérıl, de a kezdeményezés szabályszerő volt, választójoggal rendelkezı személyek
kezdeményezték. A következı nagyobb mértékő esemény a névjegyzék elkészítése, ugyanúgy, mint a
korábbi idıszakban, helyben készítjük el. Az eljárási határidık, a választási körzetek és a BM rendelet,
ami a határnapokat tartalmazza a Gyomaendrıdi Híradó c. újságban meg fognak jelenni. A választási
eljárási szabályok alapvetıen nem változtak, az eljárási szabályok is ugyanazok maradtak.
Szavazóhelyiségekben sem történik változás. Remélhetıleg konfliktus nélkül lezajlani az
önkormányzati választás. Amennyiben a szavazatszámláló bizottság tagjának megbízása valamilyen
okból megszőnik az új tagok megválasztásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselı-testület az 1997.
Évi C. tv. 27. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Ügyrendi és Jogi Bizottságára
ruházza át.
Egyéb kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
1/.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 1997. Évi C. tv. 23. § /2/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a 2002. Évi helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választására
az
1.sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába F. Nagy Lajosné Gyomaendrıd, Munkácsy u.
14. Sz.., az 5. sz. szavazókör Szavazatszámláló bizottságába Gyalog Irén Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 34/C. sz. alatti lakosokat tagként megválasztja.
Ezzel egyidejőleg az 1997. Évi tv. 26. § /4/ bekezdés a. és c. pontja alapján
Tari Lászlóné Gyomaendrıd, Hısök u. 53. Sz. ,
Szilágyi Sándor Gyomaendrıd, Hantoskerti u. 3. Sz. ,
Szabóné Pozsár Katalin Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. u. 3. Sz.,
Ifj. Pálinkás Jánosné Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 29/A sz. ,
Giricz Klára Gyomaendrıd, Sugár u. 11. Sz.,
Gyomai Józsefné Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 30/B 1/5. Sz.,
Szelei Béláné Gyomaendrıd, Fı u. 4. Sz. alatti lakosok tagsági/póttagsági megbízatásának
megszőnését tudomásul veszi.

206

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2.sz. Szavazókör Szavazatszámláló bizottságába
Ágostonné Joó Erzsébet Gyomaendrıd, Körösi Cs. S. u. 12. Sz. alatti lakost,
az 5. Sz. szavazókör Szavazatszámláló bizottságába Schwalm Gyuláné Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 33/B sz. alatti lakost,
a 18.sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába Gyebnár Lajosné Gyomaendrıd, Vasvári
P. u. 3/1. Sz. alatti lakost,
és a 20. Sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába Varjú Vilmos Gyomaendrıd, Mester
U. 27. Sz alatti lakost póttagként megválasztja.
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a jelenleg mőködı Szavazatszámláló Bizottságok
összetételében az országgyőlési képviselık választása óta bekövetkezett változásokat az
alábbiak szerint fogadja el:
A 7. Sz. szavazókörben a már megválasztott Kulik Györgyné Gyomaendrıd, Budai N. A. u.
10.sz. alatti lakos és a 8. Sz. szavazókörben Kokauszki Jánosné Gyomaendrıd, Vörösmarty u.
2. Sz. alatti lakosok helyet cserélnek.
A 20. Sz. szavazókör Szavazatszámláló bizottságában Ifj. Pálinkás Jánosné Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 29/a. sz alatti lakos választott tag lemondása miatt helyére tagnak Bíró
Zsigmondné Gyomaendrıd, Simai u. 13. Sz. alatti lakos eddigi póttag kerül.
Határidı: azonnal
19. Napirendi pont
Tájékoztató a Városi Egészségügyi Intézmény nyári szabadságolásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt tegye meg szóbeli kiegészítést a
tájékoztatóról.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy korábbi idıben volt interpelláció
képviselık közül is, hogy miért ilyen módon oldja meg az egészségügyi gondnokság a
szabadságolását. Az elıkészítés során a gondnokság tájékozatót adott, arról, hogy az asszisztencia és a
kapcsolódó rendelések miatt más formában a szabadságolás nem biztosítható.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy valóban a gondnokságon más
formában nem lehet megoldani a szabadságolásokat, viszont a szabadság jár a dolgozóknak is, ennél
nagyobb gond, hogy a házi orvosoknál nincs délutáni ellátás.
A képviselı-testület az Egészségügyi Intézmény nyári szabadságolásáról szóló tájékoztatást
tudomásul vette.
20. Napirendi pont
Pályázat járóbeteg – szakellátás többletkapacitásának befogadásához
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Városi Egészségügyi Intézménynek
pályázatot kell benyújtania a járóbeteg szakellátás normatíván felüli óraszámainak befogadásához. Az
elmúlt két év tapasztalata indokolja a normatíva feletti óraszámok szükségességét. Az intézmény
rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Mivel a teljes járóbeteg szakellátás OEP
finanszírozású, így az önkormányzat felé pénzügyi vonzata nincs.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület 13 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/2002. (VII. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény az 50/2002(III.26.) Korm. rendeletben és a 11/2001
(III.26.) EÜM rendeletben megfogalmazottak alapján pályázatot nyújtson be a
járóbeteg szakellátás többletkapacitásainak befogadásához.
Határidõ:
Felelõs:

azonnal
Dr. Gedei Margit Igazgató fıorvos

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
az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása miatti
fellebbezés
• Lakásvásárlási támogatás visszafizetésére kötelezı határozat ellen benyújtott fellebbezés
• Rendszeres szociális segély folyósításának megszüntetése ügyben érkezett fellebbezés
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Bátori Gyula
hitelesítı

Hangya Lajosné
hitelesítı
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