Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
19/2002.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. november 21-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János, Hangya
Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek
Béla, Timárné Kozma Ágnes, Vass Ignác 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 vezetı tervezı,
Liszkainé Nagy Mária építéshatósági fıelıadó,
Önkormányzati intézmények vezetıi, pártok képviselıi, a helyi sajtó
képviselıit, érdeklıdı állampolgárok,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az alpolgármester urat, jegyzı,
aljegyzı urat, a hivatal osztályvezetıit, az önkormányzati intézmények vezetıit, a meghívott
vendégeket és minden kedves érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs
tagságból jelen volt 18 fı, Véháné Szedlák Ildikó képviselı jelezte, hogy késıbb fog érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Babos László és Czibulka György képviselıket.
A köszöntı után röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
A helyi önkormányzati választásokon létrejött német és cigány kisebbségi önkormányzat megtartotta
alakuló ülését, amelyen sor került az elnök és elnökhelyettes megválasztására. A Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke Hack Mária, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke ifj. Dógi János
kisebbségi képviselı lett.
A Békés Megyei Vízmővek Vállalat módosította a szennyvízberuházáshoz nyújtandó támogatás
mértékét. A 3.5 %-os támogatást felemelték 5 %-ra, amely 9.6 millió Ft-ot jelent. Az erre vonatkozó
támogatási szerzıdés aláírásra került. Az öregszılıi ivóvízberuházás vonatkozásában a 40 %-os
támogatást 50 %-ra emelték, amely 1.9 millió Ft körüli összeget jelent.
Az önkormányzati intézményeknél belsı ellenırzést végeznek, az ellenırzés eredményérıl szóló
beszámoló a képviselı-testület december havi ülésére kerül elıterjesztésre. A nem önkormányzati
intézmények esetében jegyzıi hatáskörben történı ellenırzések kezdıdnek.
A hivatal épületében kisebb átalakítás történik. Az alpolgármester úr részére irodahelyiséget
alakítanak ki, ezzel egyidejőleg sor kerül a telefonközpont korszerősítésére is.
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A vis maior támogatásban 6 millió Ft-ot nyert a város. A nyert összegbıl a vállalkozók háza
felújítására került sor, illetve az endrıdi köztemetı ravatalozó épületének felújítása még folyamatban
van.
Címzett támogatás elnyerésére két pályázatot nyújtottunk be, melybıl a Kis Bálint Általános Iskola új
épület kialakítására beadott pályázat sajnos nem nyert, ugyanakkor a belterületi belvízrendezés –
holtágak rehabilitációja – pályázat, melyben érintettek vagyunk tovább jutott, de csak töredék
összeggel, az eredeti elıirányzathoz képest.
Végezetül tájékoztatta a jelenlévıket, hogy november 22-én 11 órai kezdettel Domokos László
országgyőlési képviselı fogadóórát tart a Városházán. Minden érdeklıdıt tisztelettel vár.
Megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévıket van e napirend
elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem volt.
A polgármester a meghívóban szereplı napirend sorrendjét az alábbiak szerint javasolta módosítani,
kiegészíteni.
5. napirendként javasolta felvenni a Gépjármőadóról szóló rendelet módosítása tárgyú elıterjesztést.
A meghívóban 9. napirendként szerepeltetett Gyomaendrıd Város Önkormányzata –Városi Könyvtár
PHARE pályázata tárgyú elıterjesztést kérte levenni a napirendrıl, mert a pályázathoz szükséges saját
erı nem áll rendelkezésre.
A 18. napirendként szereplı Rendırırs parancsnoki kinevezés véleményezése és lakás kiutalása
tárgyú elıterjesztést javasolta 12. napirendi pontként megtárgyalni.
Végül 26. napirendként a Városi Gondozási Központ részére pályázat beadásának engedélyezése,
pályázati saját erı biztosítása, 27. napirendként Szolgálati bérlakás kiutalása, és 28. napirendként a
Vagyontárgyak biztosítására beérkezett ajánlatok tárgyú elıterjesztéseket javasolta felvenni az ülés
napirendjei közé.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, egyetértenek e az ülés napirendjével az általa javasoltak
szerint.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
271/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrıd város Szabályozási Terve és helyi Építési Szabályrendelete
2. A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított rendelet módosítása
4. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
5. A gépjármőadóról szóló 36/1995.(XII.22.)KT. Sz. rendelet módosítása
6. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2002. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
7. Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének gazdasági ciklusprogramja
8. 13. havi illetményre forrás biztosítása 2002 évben
9. Tájékoztató a 2002. évi Sport- és Civilszervezetek támogatási alap II. félévi tartalékának
felhasználásáról
10. Pályázat benyújtásához önerı kérelem
11. Öregszılı, Iskola utcai útépítés
12. Rendırırs parancsnoki kinevezés véleményezése és lakás kiutalása
13. Önkormányzat bizottságaiba nem képviselı bizottsági tagok választása – a megválasztott
tagok eskütétele (szóbeli elıterjesztés alapján)
14. „Felsıoktatás” jeligére benyújtott pályázatok elbírálása
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15. Költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása
16. Az önkormányzat tulajdonában lévı bérlakások kezelıi jogának átadása
17. A vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenységre vonatkozó bérleti szerzıdés
meghosszabbítása
18. Gyomaendrıd, Álmos u. 11. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
19. Katona Lajos alpolgármester és Dr. Kovács Béla képviselı megbízása
20. Gyomai Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
21. Endrıdi CUTI Kft. Kérelme
22. Tájékoztató jelentés a szennyvízcsatornázás II-III. ütemének fejlesztési munkáiról
23. Gyomaszolg Ipari Park Kft. tájékoztatója a Gyomaendrıd Ipari Parkról
24. Tájékoztató a 2002. évi belterületi útépítésekrıl és úthelyreállításokról
25. Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel szemben érkezett panasz kivizsgálása
26. Városi Gondozási Központ részére pályázat beadásának engedélyezése, pályázati saját erı
biztosítása
27. Szolgálati bérlakás kiutalása
28. Vagyontárgyak biztosítására beérkezett ajánlatok
29. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
megvitatását kérte a képviselı-testülettıl.
A jelentéssel kapcsolatban hozzászólás, kiegészíteni való nem volt, azt a képviselı-testület egyhangú
18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
272/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 165/2002.(VI.27.), 199/2002.(IX.19.),
210/2002.(IX.19.), 212/2002.(IX.19.), 222/2002.(IX.19.) KT. számú határozatokról
készült jelentés elfogadja.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Szabályozási Terve és helyi Építési Szabályrendelete
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál szakértıként jelenlévı Hernyák
Imre urat a T.T.T Városépítı Bt. vezetı tervezıjét. Felkérte a tervezı urat a szóbeli kiegészítés
megtételére, ugyanakkor a képviselı-testület figyelmébe ajánlotta Kiss Lajos területi fıépítész úr
tervanyaggal kapcsolatos véleményét, mely az ülés megkezdése elıtt került kiosztásra.
Hernyák Imre tervezı elmondta, a város szabályozási terve és építési szabályrendelete az építési
törvény elıírásainak megfelelıen készült el. A tervanyag többszörös egyeztetéseken ment keresztül, és
véleményeztetve lett a törvényben elıírt államigazgatási szervekkel. A hatóságok a tervvel
egyetértettek, azt megfelelınek tartották. A felmerült észrevételek a terven átvezetésre kerültek. A terv
lakossági fórumon, és több elızetes testületi ülésen is bemutatásra került, az ott elhangzott
észrevételek szintén átvezetésre kerültek.
Ezt követıen a terv szakmai területi tervtanács elé került, a területi fıépítész úr szakmai véleményét
errıl megadta, amely szerint a bemutatott terv a képviselı-testület által jóváhagyható.
A város szabályozási terve két fı részbıl áll. Egyik a szerkezeti terv, amely a település szerkezetét
határozza meg, annak kialakítását, fejlesztési irányait és az egész terület felhasználását. Tervezi
továbbá a település térbeli kialakítását, elrendezését, a szoros környezet, és a települést körülvevı
települések adottságait, lehetıségeit figyelembe véve.
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A második rész a szabályozási terv, amely részleteiben leszabályozza a különbözı területek építési
övezetbe történı sorolását. A terv a kül és belterületre vonatkozóan egy egységes tervet képez és egy
egységes szabályrendeletet. A településrendezési terv nem kezeli külön a kül, és belterületet, a helyi
szabályrendelet határozza meg a terület felhasználásokat.
A külterületi terv lényegesebb elemei:
A 46-os út elkerülı szakasza, mely a várost délen kerüli meg. Az úthoz tartozik a hunyai út kiépítése a
kommunális hulladéklerakóhoz. A külterületen beépítésre szánt területeket jelöl ki a szabályozási terv,
-Nagylapos, Öregszılı, Kocsorhegy, és az üdülıterületeket. Ezen területeken az un. régi belterületre
vonatkozó, építési elıírások szerinti építkezéseket lehet megvalósítani. A külterület mezıgazdasági
területén is megengedettek az építkezések, az építési törvényben foglaltak szerint. Ebbıl a terv kizárja
a külterület északi részét, mint igen vízjárásos területet, és a déli részt, ahol az infrastruktúra nincs
kiépítve.
A belterület szabályozási terve:
Az eddigi építési szabályozások nem változtak a belterület egyes területein, hanem igazodnak a
meglévı, régebbi elıírásokhoz, a jogfolytonosság biztosítása érdekében. Lényegesebb változás, hogy a
Fı út mentén egy un. központi vegyes terület került kialakításra, így ezen út mentén is lehet
kereskedelmi, szolgáltató létesítményeket építeni. Ezzel egy intenzív összekapcsolást hoznának létre a
két településrész között. Ezen részen lévı szabad területen továbbra is távlati fejlesztési terület lesz
kialakítva, ahol intézmények és lakóházak kapnak majd helyet. A szabályozási tervben az új ipari park
is beépítésre került. Új elem az országos építési elıírásokban az un. kertvárosi lakóterület, ahol
elsısorban az öblözetben kialakult lakóépületeket sorolták fel, és a városhoz kapcsolódó zöldövezeti
jellegő területeket.
Környezetvédelem szempontjából meg kell említeni, hogy a terv 1000 m-es védısávot biztosít a
szeméttelep, és 300 m—t a szennyvíztisztító körül. Az árvízvédelmi töltés mentén 10 m-es a védısáv.
A szabályozási elıírások az építtetı környezetre is tartalmaz egyes fejezeteket. Felsorolja a mőemlék
jellegő épületeket, és jelentıs számú helyi védelem alá helyezendı épületet is tartalmaz. A
külterületen kell megemlíteni, mint örökségvédelmet, a külterületi kunhalmokat. Az endrıdi
Népligetre, az Erzsébet-ligetre a Torzsási holtág gesztenyefáira vonatkozóan a szabályozási terv
zöldterületi védettséget biztosít. Meg kell említeni a természetvédelmi területeket, melyek a Csejt
puszta és Dévaványi Tájvédelmi körzet, illetve nemzeti parkszerő terület a Hármas-Körös ártere.
A továbbiakban a Kiss Lajos területi fıépítész úr által küldött szakvélemény egyes pontjaiban szereplı
észrevételeket kívánta elemezni.
„A jóváhagyást akadályozó, vagy lezáratlan véleményeltérésrıl nincs tudomásom.” Így a szerkezeti
tervet és a szabályozási tervet a szabályozási elıírásokkal együtt jóvá lehet hagyni, amit a T.
Képviselı-testület figyelmébe ajánlott.
Az 1. pontban a városfejlesztési célok egyértelmő megfogalmazásához a hosszú távú fejlesztési
koncepció aktualizálását ajánlja a fıépítész úr. Értesülései szerint ez rövidesen meg fog történni a
ciklusprogram keretében.
A 2. pontban kéri a szerkezeti tervek terület-felhasználását a Körös-völgyi sáv és tervezett
településközpont vegyes területén egyeztetni. Ez az egyeztetés az október 25-i helyi tárgyalásról
készült jegyzıkönyvben rögzítésre került, ami azt jelenti, hogy a Fı u. mentén kialakítandó központi
vegyes terület továbbra is a tervben marad azért, hogy egy egységes és összekapcsoló
településszerkezet jöjjön létre a két városrész között.
A Körös-völgyi sávban esetlegesen megvalósítandó beruházások nem az építési szabályrendeletbe,
hanem egy fejlesztési programba tartoznak, éppen azért, mert a Körös-völgyi sávban épületet
elhelyezni nem lehet.
A 3. pontban leírja, hogy a város 90%-ában oldalhatáros és elıkert nélküli beépítéső területek
találhatók. Az október 25-i egyeztetésen ez is rendezésre került. Vannak a városnak olyan részei, ahol
az építtetık kikövetelik az elıkertes beépítést, amelynek a rendezési terv helyet is adott azokon a
területeken, ahol azt megvizsgálták. A fıépítész javasolja továbbá a kertvárosi és a településközponti
vegyes területek felülvizsgálatát, melyre az egyeztetés során szintén sor került. A nagyvárosi
területeket kritikus és hagyomány idegennek tartja a rendezési tervben. További ilyen területeket
azonban nem terveztek, és nem is kívánnak tervezni, amirıl szó van az a meglévı a két település
közötti szabadterület.
A 4. pontban javasolt 12 m széles utca kialakítás tervezése megtörtént, pl. Öregszılıben a szükséges
közmővek elhelyezésére.

273

Az 5. pontban a katasztrófavédelmi repülıtér kialakításával kapcsolatos illetékes hatóságokkal történı
egyeztetés szükségességét említi. Az október 25-i egyeztetésrıl készített jegyzıkönyvben szerepel,
hogy az említett egyeztetést lefolytatták. A megyei fıépítésznek ilyenrıl nincs tudomása, annál is
inkább, mert a megyei terv ezt követıen lesz jóváhagyva.
A 6. pont szerint az övezetmódosításokkal érintett területeken az állattartási rendeletet ezekhez hozzá
kell igazítani. Az állattartási rendelet módosítása önkormányzati feladat, melynek bizonyára a
közeljövıben nem lesz akadálya.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Hernyák úrnak a szóbeli tájékoztatást, majd vitára
bocsátotta a napirendet.
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a tervezık figyelmébe
ajánlotta, hogy a tervismertetés 5. oldalán téves az az adatközlés, amely szerint a hullámtér mintegy 60
%-án szántóföldi termelés folyik. Amióta a folyó hullámtere országos védettség alatt áll, azóta
mindennemő szántóföldi termelés tilos. Kérte ennek korrigálását.
Katona Lajos alpolgármester az említett repülıtérrel kapcsolatosan kérdezte, hogy kivel történt az
egyeztetés ebben az ügyben, és mennyire komoly az elképzelés. Annál is inkább, mivel az a terület
jelenleg magán tulajdonban van, és nem repülıtérként van nyilvántartva. Hosszú távon ott egy
beruházást szeretnének indítani.
Dezsı Zoltán képviselı hangsúlyozta, a legutóbbi testületi véleményezés során javaslatot tett arra,
hogy a Mirhóháti útig kijelölt kertvárosi lakóövezetet a Kisréti utcáig terjesszék ki, ameddig a 46 fıút
szélesítve van. Ez azonban a jelen anyagban nem szerepel.
Kérdezte továbbá, hogy a Hısök u. Falualjai holtág közötti rész takarja e a Révlaposi részt.
A Kisvárosi lakóterület fejezetben szerepel, hogy a régi töltésen haladó Dobó István utca – Holt Körös
közötti területen kertvárosi jellegő üdülıterületek kialakítását javasolják. Tudomása szerint ez a terület
teljesen beépített.
A védett építészeti értékek c. felsorolást javasolta kiegészíteni a gyomai településrészen az
Evangélikus Templom mellett lévı Gazdaház, illetve a Kossuth u. 20. szám alatti un. Hun- féle ház,
feltüntetésével mely épület jellegénél fogva meghatározó lehet.
A mellékelt térképen a 46 sz. fıútnak csak egy szakasza lett kék színnel besávozva, ami központi
vegyes hasznosítású területet jelent. Ezt javasolná egészen a Tisza malomig kiterjeszteni.
Hernyák Imre vezetı tervezı a felmerült észrevételekre, kérdésekre válaszolva elmondta, a
hullámtérre vonatkozó elírást a mőszaki leírásban korrigálni fogják. A repülıtér fejlesztésével
kapcsolatos elképzelés a városvezetéssel lett egyeztetve, ebben a témában a Jegyzı úr tud bıvebb
tájékoztatást adni.
A Révlapos a kertvárosi övezetbe tartozik, tévedésbıl maradt ki a tervismertetésbıl. Az üdülık
továbbra is az üdülıterületbe tartoznak.
A védett építészeti értékek felsorolása kibıvíthetı, amennyiben azzal a képviselı-testület egyetért.
A központi vegyes terület nem terjeszthetı ki a település széléig, az nem központi terület, ott nem
olyanok az igények és a területeknek a megjelenése, beépítése, hogy az központi területként jelöljék a
szabályozási tervben. Ettıl függetlenül oda ugyan úgy építhetı, kereskedelmi, szolgáltató létesítmény,
irodaház stb. A területi fıépítész így is sokknak tartotta a központi vegyes terület nagyságát, kérte
annak csökkentését.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a repülıtérrel kapcsolatos felvetésre reagálva elmondta, a jelenlegi
katasztrófavédelmi térképeken az a terület repülıtérként van nyilvántartva. A rendezési terv készítése
során, a szakhatósági egyeztetéseken merült fel ennek kérdése, hiszen ezek a tervek hosszabb távra
készülnek. A tulajdonviszonyokat azonban ez nem érinti. Amennyiben ez a repülıtér teljes egészében
megszüntetésre kerül, úgy a rendezési tervet módosítani kell, ezt megelızıen viszont a
megszüntetéssel kapcsolatos engedélyeztetési eljárást az illetékes szakhatóságoknál le kell bonyolítani.
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Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzott vélemények, hozzászólások összegzése után azok
figyelembe vételével kérte a képviselık döntését. Elsıként határozatban döntsenek a
településszerkezeti terv jóváhagyásáról.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
273/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a T.T.T. Városépítı Bt. (Szeged) által
készített Gyomaendrıd településszerkezeti tervét jóváhagyja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Ezt követıen a polgármester a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet megalkotására kérte fel
a képviselıket. 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
21/2002.(…..)KT. Sz. rendeletét
A város helyi építési szabályzatáról
2. napirendi pont
A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a rendelet módosítás lényegi
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az államháztartási törvény kötelezıen írja elı az
önkormányzatok részére, hogy a költségvetés és a beszámoló készítésével, illetve elfogadásával
kapcsolatos folyamatokat szabályozza a Képviselı-testület a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában.
A beterjesztett rendelet-tervezet mellékletében tételesen felsorolásra került az ellátandó szakfeladatok
köre, a költségvetés és beszámoló készítéséért felelısök nevei, ezen belül, hogy annak milyen eljárási
és egyeztetési körön kell keresztül menni, és hogyan kerülhet a Képviselı-testület elé.
A jelen SZMSZ módosítás már részét képezi annak a felülvizsgálatnak, amirıl az alakuló ülésen
döntött a képviselı-testület – az alakuló üléstıl számított 6 hónapon belül az SZMSZ –t felül kell
vizsgálni.
Lényeges ez a rendelet-tervezet azért is, mert az új testület most kezd a jövı évi költségvetés
tárgyalásához, és az I. negyedévben a költségvetési beszámoló elfogadásáról is dönteni kell.
A véleményezı bizottságok megtárgyalták a rendelet-tervezetet, és javasolják a képviselı-testületnek
megalkotásra.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában felvetette, hogy a feladatok felsorolásánál nem
találkozott a belsı ellenırzési tevékenységgel.
Kérdésként vetette fel, hogy a 3. pontnál a költségvetési szerven belül a Liget-fürdı az új szervezeti
felállásnak megfelelıen szerepel e.
Megállapította továbbá, hogy a gazdasági társaságokban lévı részvételünknél az adószámnak is
szerepelni kellene. Ugyanakkor néhány kihelyezett önkormányzati vagyon nem szerepel ebben a
felsorolásban, pl. Cukorgyári részvény stb. Mi lett ezen vagyonok sorsa?
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Tóth Lajosné a pénzügyi osztály vezetıje a feltett kérdésekre reagálva elmondta, csak a gazdasági
társaságokban való részvételt kell felsorolni. Az adószám valóban hiányzik, azt pótolni fogják. A
belsı ellenır tevékenység a szakfeladatok között (751889) szerepel, a Hármas-Körös Kistérségi
Területfejlesztési Társuláson belül látja el feladatát.
További kérdés, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a polgármester a rendelet
megalkotására kérte fel a képviselıket. 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
22/2002.(…..)KT. Sz. rendeletét
a Képviselı-testület és szervezi Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 7/1991.(IX.19.)KT. Sz. rendelet módosításáról
3. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette a rendelet módosítás lényegét.
Mint bizonyára ismert a Városi Gondozási Központnál az idei évben két igen jelentıs beruházás
történt, az egyik a Hısök úton épült konyha, míg a másik beruházással egy új ellátási forma került
bevezetésre a Blaha u. intézményegységnél egy 30 férıhelyes Fogyatékosok Nappali Klubja és egy 10
férıhelyes Idısek átmeneti otthona.
A rendelet tervezet egyrészt tartalmazza az intézmény által ellátandó tevékenységi körök bıvülését a
fent említett ellátási formákkal, a másrészt a fizetendı intézményi térítési díjakat.
Ahhoz, hogy a Képviselı-testület ezt a rendeletet el tudja fogadni, az intézménynek egy számítást
kellett végezni, melybıl megállapítható, hogy ennek az ellátási formának nem csak a fizikális, hanem
az anyagi feltételei is biztosítottak.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd kérte a képviselıket elsıként
a határozati javaslatban leírtakról döntsenek, amely szerint az intézmény feladatnövekedésébıl adódó
költségvetési változással az intézmény által beterjesztettek szerint egyetértenek, és utasítják a jegyzıt,
hogy a költségvetési rendelet módosítás elıkészítésekor a költségvetési kihagyást vegye figyelembe.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
274/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ
feladatnövekedésébıl adódó költségvetési változással az intézmény által
beterjesztettek szerint egyetért és utasítja a jegyzıt, hogy a 2002. évi költségvetési
rendelet módosításának elıkészítésekor a költségvetési kihatást vegye figyelembe.
Határidı:
Felelıs:

2002. december 31.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

A határozat meghozatala után a polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket. A
szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/2002.(…..)KT. Sz. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított
16/1996.(IX.16.)KT. Sz. rendelet módosításáról
4. napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elızı ciklusban a képviselı-testület által elfogadott
lakáskoncepcióban meghatározásra került, hogy a fiatalok lakáshoz jutásának esélyeit nem csak a
lakástámogatással biztosítják, hanem olyan lakásokat alakítanak ki, amely a lakás mobilitást javítja a
város mőködési területén. A kormány által meghirdetett lakásépítési program keretében a Gazdasági
minisztériumhoz benyújtott pályázat eredményeként épült meg az Endrıdi és a Magtárlaposi úton az
összesen 24 db költségelvő bérlakás. Az elnyert pályázatra kötött támogatási szerzıdésben
meghatározásra került, hogy az önkormányzat ezekre a lakásokra milyen összegő lakbért köteles
meghatározni. A lényeg, hogy a bérleti díjnak költségelvőnek kell lenni, ami azt jelenti, hogy a lakbér
nagysága az elsı naptári évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra esı teljes beruházási költség
2 %-a.
A beruházás során felmerültek olyan plusz költségek, ami miatt a korábban meghatározott lakbéreket
meg kellene emelni. A 33 m2 alapterülető lakások lakbére 10.000 Ft/hó, míg a 35 m2 –es lakásoké
10.500 Ft/hó összegben kerülne megállapításra. A Magtárlaposi úton a 70 m2-es lakásoké 15.300
Ft/hó, a 74 m2-es lakásoké pedig 16.000 Ft/hó. A lakbéren felül a rezsi költség, illetve a fiatalok
esetében a lakás elıtakarékosság növeli a bérlık terheit.
Vizsgálva a bekerülési költségeket, megállapítható, hogy a fiataloknak épület lakások esetében a 2 %,
ha a telekárat is figyelembe vesszük a lakbér mértéke ettıl magasabb lenne -18-19.000 Ft. Az idısek
esetében, pedig kevesebb. A bizottsági üléseken az a vélemény alakult ki, hogy az idısek esetében
történjen némi emelés a lakbérek tényleges mértékéhez képest, a fiatalok esetében, pedig a lakbér
megállapítása úgy történjen, hogy a telekárat figyelmen kívül hagyják.
A rendelet-tervezet mellékletei a megkötendı bérleti szerzıdés tervezeteket tartalmazza. A fiataloknak
bérbe adandó lakásokra határozott idejő, 5 évre szóló bérleti szerzıdés kerül megkötésre, míg az
idısek vonatkozásában egy határozatlan idejő bérleti szerzıdés megkötésérıl van szó.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd vitára bocsátotta a rendelettervezetet.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a jegyzı úr által elmondottak kiegészítéseként kívánta elmondani,
hogy annak idején ezen lakások megépítéséhez az akkori kormány 80 %-os állami támogatást nyújtott
vissza nem térítendı támogatásként.
A lakbérek mértékét illetıen elmondta, a tervezetben szereplı összegek 25 %-al magasabbak a
korábban megállapítottaknál. Véleménye szerint elegendı lett volna a 15 %-os emelés is ahhoz, hogy
a támogatási szerzıdésben foglalt feltételeknek eleget tegyenek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony véleményére reagálva elmondta, mint a fentiekben is
elhangzott a beruházás során voltak olyan plusz költségek, melyeket az önkormányzatnak saját
forrásból kellett biztosítani. Ezek a plusz költségek az össz bekerülési költséget növelték, mintegy 6
millió Ft összegben. Így mindenképpen felül kellett vizsgálni a bérleti díjak mértékét. Az idısek
esetében valóban meghaladja a 2 %-t , de mivel a feltétel úgy szól, hogy a bérleti díjnak a bekerülési
költség 2 %-át el kell érni, így ettıl magasabbat minden további nélkül megállapíthat az
önkormányzat. A fiatalok esetében viszont éppen az a probléma, hogy a bérleti díj nem éri el a 2 %-ot.
2 %-al számolva a bérleti díj mértéke 18.000-19.000 Ft-ra jönne ki, amihez még hozzá kell számolni a
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garázs bérleti díját is 1.000 Ft/hó+ ÁFA. Ez a mértékő bérleti díj valóban magas, figyelembe véve a
havi 5.000 Ft lakás elıtakarékosságot is, ezért az elıkészítés során a telekárat, mint önkormányzati
saját erıt a bérleti díj megállapítása során nem is vették figyelembe.
Összegezve elmondható, hogy a tervezethez képest valóban 25 %-os a lakbéremelés, de még mindig
nem éri el azt a tényleges összeget, amit meg kellene állapítani a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint a tervezetben szereplı bérleti díjak lényegesen alatta
vannak a mindenkori piaci árnak.
További kérdés, észrevétel a rendeletmódosítással kapcsolatban nem volt, a polgármester a rendelet
megalkotására kérte fel a képviselıket. 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
24/2002.(…..)KT. Sz. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
12/2001.(IV.27.)KT. Sz. rendelet módosításáról
5. napirendi pont
A Gépjármőadóról szóló 36/1995.(XII.22.)KT. Sz. rendelet módosításáról
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a jegyzı urat a rendelet módosítás szóbeli ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta a rendelet-tervezet bizottsági véleményeztetés nélkül került a
képviselı-testület elé. Ennek oka, hogy az elmúlt napokban megjelent a gépjármőadó tételek
módosítására irányuló T/945. számú törvényjavaslat, a tervezett törvényi módosítások miatt pedig,
indokolttá válik a helyi gépjármőadó rendelet módosítása. Az adózók terhére az adórendeletet csak a
következı évet megelızı év december hó 15. napjáig lehet módosítani. Ezért, mivel a képviselıtestület soron következı ülése december 19-én lesz, - amely idıpontot nem módosítható – szükséges
volt a rendelet-tervezetet a mai ülésre soron kívül beterjeszteni.
A kormányzati elképzelések szerint az önkormányzatok 2003 évi költségvetésében a helyi
bevételeknek lényegesen nagyobb szerepe lesz, mint a korábbi idıszakban.
A beszedett gépjármőadó, mint költségvetési bevétel, átengedett bevételként illeti meg az
önkormányzatot, de nem 100 %-ban, mert a törvényi minimumtétellel meghatározott adóösszeg 50 %át a központi költségvetésnek el kell utalni. Ez a megosztás 2003. január 1-tıl megszőnik és az összes
bevétel megjelenik az önkormányzat költségvetés forrásoldalán, ami mintegy 12.000.000 Ft
többletbevételt jelent. A törvény módosítás szerint a gépjármőadó mértéke 2003-ban az adóalap
minden megkezdett 100 kg után legalább 800 Ft, de legfeljebb 1000 Ft, 2004-tıl pedig egységesen
1000 Ft lesz. Ezáltal megszőnik az önkormányzatonkénti eltérı adótétel lehetısége, mindenhol 1000
Ft lehet. Erre azonban egy év átmentet biztosít a törvény, így a fokozatos emelés megvalósítható. Ezt a
fokozatosságot figyelembe véve 2003-ban a személygépjármővek és a tehergépjármővek
vonatkozásában minden megkezdett 100 kg után 850 Ft-ban javasoljuk az adótételt megállapítani,
2004-ben pedig egységesen 1000 Ft összegben. A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a
sátras utánfutó vonatkozásában megszőnik az alsó tétel, így ezen adótárgyak éves adója már 2003-tól
kezdıdıen egységesen 5000 Ft, azaz átmenet nincs. Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban
tartott gépjármővek 2 csoportra bontódnak, és a személyszállító gépjármővek adója marad minden
megkezdett hónapra 2000 Ft, míg a tehergépjármőveké 5000 Ft-ra változik.
Kérte a képviselı-testületet, hogy az általa elmondottak, és a tervezetben leírtak figyelembe vételével
hozzák meg döntésüket.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte, van e kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban.
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Hozzászólás a képviselık részérıl nem hangzott el, a szavazás elıtt a polgármester felhívta a
figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/2002.(…..)KT. Sz. rendeletét
a gépjármőadóról szóló
36/1995.(XII.22.)KT. Sz. rendelet módosításáról
6. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2002. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét
ismertesse az elıterjesztést, a bizottság véleményét.
Csíkné Timár Éva bizottság elnök elmondta, az elıterjesztésben részletesen leírásra került az I-III
negyedéves bevétel struktúra, a kiadások és a mőködési célú fejlesztések struktúrája. A bizottság
megállapította, hogy az önkormányzat intézményeinek mőködési feltételei, a bevételek és a kiadások
egyensúlya biztosított volt. Megnyugtató, hogy rövidlejáratú hitel felvételére nem kellett sort keríteni.
A 2002. szeptember 30-i záró pénzkészlet a IV. negyedévi fejlesztési kiadások saját erıit, illetve a
mőködési kiadásokat biztosítja.
Összegezve a pénzügyi és gazdasági bizottság a pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.
Kérdés, vélemény a napirendhez nem volt, a képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 18 igen
szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
275/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a költségvetés 2002. I-III. negyedéves
teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gazdasági Ciklusprogramja
(2002. október 20-2006. október)
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a képviselı-testületnek a jelen
választási ciklusra meg kell alkotnia, illetve elfogadni a gazdasági célkitőzéseit, a munkahelyteremtés,
az intézmények fejlesztése, felújítása, a város imászának környezetének javítása, és a lakhatási
életkörülmények vonatkozásában.
A ciklusprogram koncepciót valamennyi bizottság megtárgyalta, véleményezte, és voltak pontok, ahol
kiegészítésre javasolta. A ciklusprogram mellékletei részletes bontásban tartalmazzák a folyamatban
lévı beruházások, tervezett fejlesztések, felújítások kiadásait.
A folyamatban lévı beruházásokra a megfelelı pénzeszközök rendelkezésre állnak. A koncepció
összeállítása során igyekeztek a realitások mellett maradni, nem mindegy azonban, hogy milyen
pénzügyi források állnak majd rendelkezésre a következı idıszakban. Természetesen a tervezett
fejlesztések, felújítások részleteirıl a pénzügyi fedezetek, támogatások ismeretében külön-külön fog
majd a képviselı-testület dönteni.
Hangsúlyozta, az önkormányzat intézményeinek mőködtetésében semmiféle radikális változást nem
terveznek végrehajtani.
Felkérte a képviselı-testületet a koncepció megvitatására.
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Dr. Kovács Béla képviselı a maga részérıl egyetértett a koncepcióban leírtakkal. Az elképzelések
megvalósítása érdekében a képviselı-testület tagjainak – pártállástól függetlenül – együtt kell
mőködni.
A megvizsgálandó fejlesztések, beruházások felsorolásában szerepel a veszélyes hulladék
ártalmatlanításának és komposztáló üzem kialakításának lehetısége. A bizottsági üléseken elhangzott,
hogy ennek megvalósítását abban az esetben támogatják, ha az üzem a várostól minél távolabb esı
helyen kerül kialakításra.
Katona Lajos alpolgármester kiegészítve a fentieket hangsúlyozta, az évek múlásával egyre több lesz
a hulladék, amit valamilyen szinten kezelni kell. Itt azonban nem vegyi hulladék ártalmatlanításáról,
hanem az itt megtermelıdött állati hullák komposztálásáról lenne szó.
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként mondta el, hogy az üzemet Mezıberényt és
Szarvast összekötı kövesút mellett, Mezıberénytıl 10 km-re terveznék megépíteni, az ott lévı
szarvasmarhatelepet mőködtetı magánvállalkozóval közösen.
A lakosság megnyugtatására javasolta, hogy a „veszélyes hulladék” elnevezést „állati és humáneredető
hulladék” elvezésre módosítsák.
Jenei Bálint bizottsági elnök elfogadásra javasolta a koncepciót. Egy részének a feltételei adottak, a
folyamatban lévı beruházások helyzete megnyugtató. A tervek, elképzelések feltételeit pedig, ezután
kell elıteremteni. Mindebben a lakosságnak, a képviselı-testületnek jelentıs része lehet, de sokat
segíthetnek a megyei közgyőlésbe bejutott gyomaendrıdi képviselık, hogy ezekbıl a tervekbıl minél
több megvalósulhasson.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát az elhangzott véleményekre figyelemmel javasolta a
képviselı-testületnek határozatban rögzíteni, miszerint elfogadják a gazdasági ciklusprogramot az
elıterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
276/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Képviselı-testület 2002. október
20. -2006. október idıszakra vonatkozó Gazdasági Ciklusprogramját.
Határidı: azonnal
8. napirendi pont
13. havi illetményre forrás biztosítása 2002. évben
Csíkné Timár Éva a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondta, a közalkalmazottak és
köztisztviselık részére a 13. havi illetmény tényleges forrását a jövı évi normatív állami támogatás
biztosítja. Jelen elıterjesztésben a 13. havi illetmény nettó összegének megelılegezéséhez való
hozzájárulásról van szó, amennyiben a város költségvetési egyensúlya biztosított, és pénzügyi helyzete
átmeneti finanszírozás keretében lehetıséget nyújt az illetmény december havi kifizetésére.
Az elızetes számítások szerint nettó 27 millió Ft összegrıl van szó. A korábbi gyakorlatnak
megfelelıen azon intézményvezetıknek és gazdaságvezetıknek, akik többlettámogatást vesznek
igénybe, az ez évi 13. havi illetmény csak 2003. január hónapban kerülne kifizetésre.
A bizottság nevében javasolta a képviselıknek a hozzájárulás megadását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul a közalkalmazottak és
köztisztviselık 2002. évi 13. havi illetmény nettó összegének megelılegezéséhez,
amennyiben a város költségvetési egyensúlya biztosított, pénzügyi helyzete átmeneti
finanszírozás keretében lehetıséget nyújt az illetmény december havi kifizetésére.
A 2002. évi 13. havi illetmény csak 2003. január hónapban fizethetı ki azon
intézményvezetınek és gazdaságvezetınek, aki a 2002. évben engedélyezett
önkormányzati támogatáson felüli többlettámogatást vesz igénybe intézménye részére.
Határidı: 2002. december 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Tájékoztató a 2002. évi Sport-és Civilszervezetek támogatási alap II. félévi tartalékának
felhasználásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét röviden
ismertesse a tájékoztató lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a sportalapból a II. félévre 255.000 Ft kiosztható
pénzösszeg maradt, mely az alábbiak szerint került felhasználásra: 100.000 Ft-ot a férfi kézilabda club
kishegyesi látogatására, 100.000 Ft-ot a Békés megyei sportolók olimpiai felkészítésére, és 55.000 Ftot az augusztus 20-i városi ünnepség lebonyolítására.
A civilszervezetek támogatási alapból 400.000 Ft a városi rendezvényekre lett tartalékba helyezve,
mely összeg az augusztus 20-i ünnepségek költségeire került felhasználásra. Erre azért volt szükség,
mert az Endrıdi Közösségi Ház, mint a rendezvény fıszervezıje által a rendezvény támogatására
benyújtott pályázaton nem nyert. Ettıl függetlenül egy igen szép rendezvény került megrendezésre,
amely nem kevés költséget jelentett a városnak.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként el kívánta mondani, hogy a kapott tájékoztatás szerint a
Békés megyei Területfejlesztési Tanács az augusztus 20-i halfızıversenyre benyújtott pályázatunkra
utólagosan 1.650.00 Ft támogatás megítélésére tett javaslatot.
Megkérdezte a képviselıket, majd a jelenlévı érdeklıdıket, van e kérdésük, hozzászólásuk a témával
kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a Humánpolitikai Bizottság tájékoztatóját a képviselıtestület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
278/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sport alap 255 ezer Ft tartalékának
felhasználásáról készített tájékoztatót elfogadja, és felhasználásával egyetért az alábbiak szerint:
• 100 ezer Ft kiegészítı támogatást nyújtott a Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Club a kishegyesi
látogatáshoz.
• 100 ezer Ft-al támogatta önkormányzatunk a Békés megyei sportolók olimpiai felkészítésének
segítésére létrehozott alapítványt.
• 55 ezer Ft-ot az augusztus 20.-i városi ünnepség lebonyolítására került felhasználásra.
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II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Civilszervezetek támogatási
alapból a városi rendezvényekre tartalékba helyezett 400 ezer Ft felhasználását az augusztus 20.-i
ünnepség megrendezéséhez.
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a
költségvetési rendelet módosításakor a tartalékok felhasználását vegye figyelembe.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
10. napirendi pont
Pályázathoz önerı kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, hogy a Közalapítvány
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért kuratóriuma kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
melyben az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz benyújtandó pályázatukhoz szükséges önerı
biztosítását kérték. A meghirdetett pályázat célja, hogy elısegíti a nemzeti kulturális értékek
megörökítését az elektronikus világban történı megjelenítését. Az alapítvány 5 millió Ft-os
támogatásra szeretne pályázni, melynek elnyerése esetén a Corini és a Vidovszky képek, valamint a
Tájházi néprajzi győjtemények digitalizálása és virtuális kiállítása valósulna meg. A pályázathoz
szükséges saját erı a pályázati összeg 10 %-a, melynek biztosítását kérik a Képviselı-testülettıl.
A kérelem bizottsági véleményeztetésére nem került sor, mivel az alapítvány a pályázati kiírásról a
bizottsági üléseket követıen értesült. A benyújtási határidı: 2002. november 29.
Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket van e kérdésük, véleményük.
Kérdés, vélemény nem volt a képviselı-testület a kérelmet az elıterjesztésben leírtak szerint egyhangú
18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közalapítvány Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért az IHM által meghirdetett "eVilág - digitális tartalom és kultúra (hazai
kulturális javak a digitális világban) elnevezéső 5 millió Ft-os támogatásra benyújtandó
pályázatához a 2003. évi önkormányzati költségvetés terhére az elnyert pályázati összeg 10 %át, maximum 500 ezer Ft önerıt biztosít.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a 2003 évi költségvetési rendelet elıkészítésekor
a támogatási összeget vegye figyelembe.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
11. napirendi pont
Öregszılı, Iskola utcai útépítés
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, megjelent a Sapard Hivatal pályázati felhívása vidéki
infrastruktúra fejlesztésére és javítására. A pályázati kiírás szerint támogatott cél a mezıgazdasági
infrastruktúra fejlesztése is. Ennek megfelelıen pályázatot nyújtanánk be a Öregszılıi településrészen
az Iskola utca szilárd burkolattal történı ellátására.
Ezen túlmenıen a mai napon értesültünk szintén a Sapard Hivatal által kiírt pályázati felhívásról, mely
5 millió Ft összegő támogatást kínál a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása, azon belül is az
informatikai és kommunikációs rendszerek fejlesztésére.
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Városi hálózat nagysebességő Internet eléréssel és mikrohullámú rádiós összeköttetéssel –
önkormányzat és intézményei – és lakossági szolgáltatással. E kérdésben az önkormányzat már
korábban folytatott elızetes tárgyalásokat, de a források hiánya miatt nem tudott lépni. A BékésNet,
mint a megye 1999 óta mőködı Internet szolgáltatója szívesen vállalja, hogy az önkormányzat
elképzelésének szakmai hátteret ad, részt vesz egy pályázati anyag kidolgozásában és átvállalja az
önkormányzati önrészt. A SAPARD Hivatal által közzétett pályázati felhívás alapján az elnyerhetı
támogatás a fejlesztés nettó bekerülési költségének a 75 %-a. A pályázat benyújtásához a pályázónak
minimum a nettó bekerülési költség 25 %-át kell felvállalni. A fejlesztés megvalósításakor az
önkormányzat az általános forgalmi adót nem tudja visszaigényelni, ezért ezt is önerıként kell
fölvállalni a kötelezı 25 %-os önrész mellett, mely a nettó bekerülési költség alapján került
meghatározásra.
A pályázat benyújtási határideje december 1.
A részletkérdésekben jövı hét kedden lesz személyes egyeztetés.
Amennyiben a pályázati feltételek adottak és kellı garanciát kapunk az önkormányzati saját erı
átvállalására, és sikerül a pályázati anyagot idıben összeállítani, úgy felhatalmazást kérnek a
Képviselı-testülettıl a pályázat benyújtásának támogatására.
Megyeri László aljegyzı az elhangzottak kiegészítéseként elmondta, a városi információs rendszer
kialakításáról már korábban volt szó. Az önkormányzati intézmények és a hivatal közötti kapcsolat
ezzel az infomációs rendszerrel megoldható lenne. Ugyanakkor a lakosság felé egy szolgáltatási
lehetıséget tudna nyújtani a leendı szolgáltató. Ennek lényege, hogy az idetelepítendı nagysebességő
Internet végponttal, egy mikrohullámú rádió, adóvevın keresztül kisugározódna a város egész
területére. Az önkormányzat az intézményekkel egy virtuális hálózatot alkotna, amelyen belül
ugyanúgy látnánk az intézményeink számítógépes végpontjait, mint a hivatalon belül. Az elektronikus
levelezés, az információ áramlás és az azonos adatbázisok használata, mind kézenfekvı, és a XXI.
század vívmányainak megfelelı lenne. Másrészt az idetelepülı szolgáltató a lakosságnak tudna
nyújtani egy korszerő szolgáltatást- egy szélessávú, nagysebességő Internet elérést.
A leendı szolgáltató, aki a pályázóként is szerepelne, hajlandó az önkormányzati önrész átvállalását.
Amennyiben technikai vagy egyéb okok miatt a pályázat nem kerülne benyújtásra, úgy arról is
tájékoztatást adnak a képviselı-testület soron következı ülésén.
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Hozzászólás, kérdés a képviselı-testület részérıl nem volt a polgármester az elıterjesztett határozati
javaslat elfogadására kérte fel a képviselıket, melyet az alábbi 2. ponttal javasolt kiegészíteni.
„Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a SAPARD Hivatal pályázati felhívása
alapján a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítására, azon belül Gyomaendrıdi mikrohullámú
adatátviteli rendszer kiépítésére és informatikai csomópontok kialakítására.
-

Igényelt SAPARD támogatás (nettó költség 75 %-a)
Önkormányzat saját ereje
(nettó költség 25 %-a +vissza nem igényelhetı ÁFA)

5.340.000

Ft

2.558.750

Ft

A fejlesztés összköltsége:

7.898.750

Ft

A képviselı-testület a javaslatot az elhangzottak alapján egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
I./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Gyomaendrıd, Öregszılı
településrészen, az Iskola utcában épülı szilárd burkolatú út költségtervezetét.
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-

Igényelt SAPARD támogatás (nettó költség 75 %-a)
Önkormányzat saját ereje
(nettó költség 25 %-a +vissza nem igényelhetı ÁFA)
A fejlesztés összköltsége:

36.086.169

Ft

17.291.289
48.114.892

Ft
Ft

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az útépítéshez kapcsolódóan
pályázatot nyújtson be a SAPARD Hivatalhoz, egyben az önkormányzati saját
erı összegét a 2003. évi költségvetésben szerepeltesse.
II./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a SAPARD Hivatal pályázati
felhívása alapján a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítására, azon belül Gyomaendrıdi
mikrohullámú adatátviteli rendszer kiépítésére és informatikai csomópontok kialakítására.
Igényelt SAPARD támogatás (nettó költség 75 %-a)
5.340.000
Ft
Önkormányzat saját ereje
(nettó költség 25 %-a +vissza nem igényelhetı ÁFA)
2.558.750
Ft
A fejlesztés összköltsége:
7.898.750
Ft
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a
SAPARD Hivatalhoz, és az önkormányzati saját erı összegét a 2003. évi
költségvetésben szerepeltesse.
Határidı: 2002. december 1.
Felelıs. Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Rendırırs parancsnoki kinevezés véleményezése, és lakás kiutalása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására meghívott Paraizs Tamás
rendırfıhadnagy urat a helyi rendırırs megbízott parancsnokát, és Fekécs Imre fıhadnagy urat.
Mint az elıterjesztésben is olvasható, a szarvasi rendırkapitányság parancsnoka 2002. november 1.
napjától Paraizs Tamás r. fıhadnagy urat kívánja kinevezni a gyomaendrıdi rendırırs
parancsnokának. A kinevezési javaslatot a rendırségrıl szóló tv.-ben foglaltak alapján az
önkormányzatnak véleményezni kell. A r. fıhadnagy úr szakmai önéletrajza az elıterjesztés
mellékleteként szerepel.
Ezen túlmenıen a r. fıhadnagy úr kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy számára szolgálati
lakást biztosítson.
A javaslat szerint indítványozzák a képviselı-testület felé, hogy vegye tudomásul a rendırfıhadnagy
úr kinevezését, és részére 2002. december 1. napjától utalják ki a Magtárlaposi u. 16/3. sz. alatti
összkomfortos szolgálati lakást, mindaddig, míg a rendırırs parancsnoki tisztet betölti.
A helyi rendırırsön jelenleg egy olyan fiatal rendırökbıl álló állomány dolgozik, akik képesek a
feladatok ellátására. A parancsnoknak ezt kell összefogni, és személyes példamutatásával
tevékenykedni. A városért, a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében dolgozni, amely, ha jól
mőködik az önkormányzat lehetıségeihez mérten minden támogatást meg fog adni.
Megkérdezte a képviselıket, a rendırfıhadnagy urat, van e kérdésük, kiegészíteni valójuk.
Hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt, a polgármester a döntés meghozatalára kérte fel a
képviselı-testületet.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának képviselı testülete a rendırségrıl szóló 1994. évi
XXXIV. Törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében tudomásul veszi, hogy a
Szarvasi Rendırkapitányság parancsnoka a gyomaendrıdi Rendırırs parancsnokának Paraizs
Tamás rendır fıhadnagyot kívánja kinevezni.
Határidı: azonnal
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Paraizs Tamás rendır fıhadnagy részére 2002.
december 1. napjától kiutalja a Gyomaendrıd, Magtárlaposi utca 16/3. szám alatti
összkomfortos lakást - szolgálati lakásként - mindaddig, míg a gyomaendrıdi Rendırırs
parancsnoki tisztét betölti.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı: azonnal, illetve 2002. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester gratulált Parizs Tamás rendırfıhadnagynak, jó munkát,
jó egészséges és eredményes együttmőködést kívánt.
13. napirendi pont
Önkormányzat bizottságaiba hiányzó nem képviselı bizottsági tagok választása
/szóbeli elıterjesztés alapján/
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület november 4-i alakuló
ülésen az önkormányzat bizottságai külsıs tagjainak egy részét megválasztotta. A hiányzó tagok
személyére a pártok és civilszervezetektıl beérkezett javaslatokra figyelemmel a bizottságok elnökei
jelen ülésen teszik meg javaslatukat.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottságba két fı, a többi bizottságba pedig, egy-egy fı megválasztására
kerülhet sor.
Felkérte bizottságok elnökeit a javaslatok megtételére.
Jenei Bálint bizottsági elnök a bizottság külsıs tagjának javasolta Hack Máriát a Német Kisebbségi
Önkormányzat elnökét, és Dógi Józsefnét a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselıjét
megválasztani.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket, egyetértenek e javaslattal, esetleg van
eltérı javaslatuk.
A képviselı-testület a javasolt személyek megválasztását egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem képviselı
bizottsági tagjának megválasztja Hack Mária Gyomaendrıd, Rákóczi u. 1/1. és Dógi
Józsefné Gyomaendrıd, Táncsics u. 2. sz. alatti lakosokat.
Határidı: azonnal
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottság külsıs tagjának javasolta Fülöp
Imréné Gyomaendrıd, Szabadság u. 4/2. sz. alatti lakost, nyugdíjas óvodapedagógust megválasztani.
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A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság nem képviselı
bizottsági tagjának megválasztja Fülöp Imréné Gyomaendrıd, Szabadság u. 4/2. sz.
alatti lakost.
Határidı: azonnal
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a bizottság külsıs tagjának
Dávid Mátyás Gyomaendrıd, Blaha u. 1. sz. alatti lakost, egyéni vállalkozót javasolta megválasztani.
A képviselı-testület a javasolt személy megválasztását egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság nem képviselı bizottsági tagjának megválasztja Dávid Mátyás
Gyomaendrıd, Blaha u. 1. sz. alatti lakost.
Határidı: azonnal
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a bizottság nem képviselı tagjának
Ungvölgyi János Gyomaendrıd, Martos F. u. 5.sz. alatti lakos megválasztását javasolta.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem
képviselı bizottsági tagjának megválasztja Ungvölgyi János Gyomaendrıd, Martos F.
u. 5.sz. alatti lakost.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester gratulált az újonnan megválasztásra került külsıs bizottsági tagoknak,
majd felhívta a figyelmet arra, hogy az Ötv. alapján a bizottságok nem képviselı tagjai
megválasztásukat követıen kötelesek esküt tenni a képviselı-testület elıtt. Az eskü letételéig nem
gyakorolhatják jogaikat. Mindezek alapján felkérte a jelen ülésen, illetve az alakuló ülésen
megválasztott külsıs tagokat,- Tímár Zsolt, Vodova János, Iványi László, Dr. Schmidt Péter, Sipos
Tas Töhötöm, Wéber Csaba, Fülöp Istvánné és Garai János- az eskü letételére.
Felkérte a jelenlévıket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
A bizottságok nem képviselı tagjai az alábbi esküt tették:
Az esküt kiveszi Dr. Dávid Imre polgármester
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„Én ………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megırzöm,
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Gyomaendrıd javát szolgálom.”
14. napirendi pont
„Felsıoktatás” jeligére benyújtott pályázatok bírálata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság
megvitatta a „Felsıoktatás” jeligére benyújtott pályázatokat. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete a 176/2002. (VII. 25.) KT számú határozata alapján pályázatot ír ki a 2002/2003as tanévre felsıoktatási tanulmányokat már megkezdett vagy tanulmányaikat kezdı gyomaendrıdi
fiatalok számára havi 8000,- Ft/fı/hó, azaz nyolcezer Ft/fı/hó vagy félévenként egyösszegő 40.000,Ft tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, elsısorban pszichológus, logopédus, építész és élelmiszeripari
mérnök tanulmányokat folytatók részére. Kitétel az eredményes vizsga letétele és a 3.5 feletti
tanulmányi átlag. A benyújtási határidıig, mely 2002. október 15-e volt, 15 pályázat érkezett. A
Humánpolitikai Bizottság a benyújtott pályázatok közül, a következı pályázok támogatását javasolja:
Porubcsánszki Zita pszichológia szakos II. évfolyamos
Jenei Éva Evelin élelmiszeripari mérnök IV. évfolyamos
Kmellár Béla élelmiszeripari mérnök II. évfolyamos
Dógi Beáta építész II. évfolyamos hallgatók.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, véleményük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a "Felsıoktatás" jeligére benyújtott
pályázatok közül, a következı pályázókat támogatja a 2002/2003. tanévben:
A pályázó neve
Porubcsánszki Zita
Jenei Éva Evelin
Kmellár Béla
Dógi Beáta

Lakcíme
5502 Gyomaendrıd, Selyem u. 70/1
5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 26/4.
5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 24/4
5502 Gyomaendrıd, Vaszkó M u. 14.

Felsıoktatási szak évfolyam
Pszichológia szakos II. évf.
Élelmiszeripari mérnök IV. évf.
Élelmiszeripari mérnök II. évf.
Építész II. évf.

A támogatási összeg az oktatási év szorgalmi idıszakára havi 8000,- Ft/fı, vagy félévenként
egyösszegő 40000,-Ft/fı. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
nyerteseivel a támogatási idıszakra a megállapodást 2002. december 31.-ig kösse meg.
Határidı:
Felelıs:

A pályázok kiértesítése: azonnal
A megállapodások megkötése: 2002. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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15. napirendi pont
A költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzata a 2001-es évben, a Széchenyi terv- bérlakás építési program keretében támogatást
nyert, melybıl 24 db lakás került megépítésre. 8 db lakás a Magtárlaposi úton fiatalok részére, 16 db
lakás az Endrıdi úton, idısek részére. A lakásokat a Bizottság Elnökökbıl álló munkacsoport
megtekintette, véleményük alapján a mai kornak megfelelı, jól felszerelt, színvonalas lakások.
A Magtárlaposi úton épült bérlakások is szépek, két gyermekes családoknak megfelelıek. A fiatal
pályázók közül nehezebb volt az elbírálás, nagyon sok egyedül álló pályázó megfelelt a feltételnek, az
egy fıre jutó jövedelmet el tudja érni, viszont a családosok esetében nem mindenhol tudják elérni az
egy fıre jutó 40.000 Ft-os jövedelemhatárt. A Magtárlaposi úton lévı lakások kiutalásánál a
gyermekeket nevelı családokat részesítették elınyben.
A Magtárlaposi úton épült bérlakások az alábbi kérelmezık részére kerültek kiosztásra:
Paraizs Tamás rendırfıhadnagy részére
Salyné Búza Hajnalka férjével, Saly Tamással és egy kiskorú gyermekével Gyomaendrıd,
Hısök u. 39/B. szám alatt, önkormányzati bérlakásban laknak.
Juhászné Bíró Erika férjével, Juhász Attila és két gyermekével laknak
Pólya Zsolt feleségével és a feleség elızı kapcsolatából született két gyermekével laknak.
Csavajda Edit két gyermekével albérletben lakik.
Nyitrai Anikó, élettársával, Somogyi László és egy kiskorú gyermekével élnek.
Kmetykó Csaba feleségével és két kiskorú gyermekével laknak.
Farkas József feleségével a szülıi házban élnek.
A Humánpolitikai bizottság ülésén elhangzott, hogy a lakókat a Képviselı-testületi ülés után értesítik
az eredményrıl, és sorsolás útján fogják eldönteni, ki mely lakást kapja.
Az Endrıdi úton épült bérlakásoknál már voltak gondok, itt nem került minden lakás kiosztásra, a
kimaradt lakásokat újabb pályázati úton kívánják kiosztani. Sok olyan pályázat érkezett, amely nem
felelt meg a pályázati kiírásnak, illetve vagy ingatlannal nem rendelkezett, ami a rendeletben elı van
írva, vagy készpénzzel rendelkezik, de az önkormányzat ebben az esetben normatívától esik el.
Remélhetıleg az újabb pályázók közül lesznek olyanok, akik a pályázatban elıírt feltételeknek
megfelelnek.
Az Endrıdi úton épült bérlakások az alábbi kérelmezık részére kerültek kiosztásra:
Fülöp Miklósné saját tulajdonú lakásában él. A lakás komfortokozata: összkomfortos.
(Férjével közösen pályáztak, aki 2002. november 10-én elhunyt.)
Katona László testvérével, s annak családjával, valamint édesanyjával él. A bérlakásba
édesanyjával, Katona Imrénével együtt költözik.
Keresztes Tiborné Gyomaendrıd, Október 6. ltp. B/7. szám alatt önkormányzati szolgálati
bérlakásban lakik.
Zsigri Márai összkomfortos lakásban egyedül él, melynek ˝ része tulajdonát képezi.
Lehóczki Mihály és felesége saját tulajdonú, félkomfortos lakásban élnek.
Pintér Józsefné egyedül él. Az ingatlan ˝ részben képezi tulajdonát, mely komfortnélküli, régi
típusú parasztház. Nyilatkozata alapján, a pályázatban kiírt készpénzvagyonnal rendelkezik.
Hornok Vendelné saját tulajdonú lakásban lakik, mely komfortnélküli. ˝ tulajdoni részaránnyal
rendelkezik.
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Brandtner Pál és felesége összkomfortos lakásban élnek, mely ingatlannak 1/2 – ˝ részben
tulajdonosai.
2 db bérlakás Liziczai Vilmosné és Kiss Károlyné kérelmezık részére csak abban esetben utalható ki,
ha vagyoni körülményeik tisztázódnak, illetve a készpénz vagyonukról nyilatkozni tudnak.
A fiatalok részére a lehetıségek kimerültek, az idısek részére 10 lakásnak van bérlıje, 6 lakás marad
üresen, ezért kell újabb pályázatot kiírni.
Jenei Bálint Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke kérdésében elhangzott, hogy akik nem kaphatták meg
a lakásokat a pályázók közül, miért nem feleltek meg a pályázati kiírásnak?
Véleménye szerint az elıterjesztésnek tartalmaznia kellett volna tájékoztatásként azoknak a nevét is,
akiknek nem sikerült a pályázat. Így ebben a formában lett volna a képviselı-testületnek áttekintése.
Most az új kiírásra, akik nem nyertek ismét benyújthatják pályázatukat? Mi történik abban az esetben,
ha nem lesz új pályázó, akkor maradnak a lakások üresen?
Knapcsek Béla képviselı kérdésében elhangzott, hogy akik nyertek a pályázaton, mikor költözhetnek
be a lakásokba?
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony felvetette, hogy a képviselı-testületet tájékoztatni kellett
volna az elutasított személyekrıl is. İt három pályázó kereste fel, akiket elutasítottak, hogy miért nem
sikerült a pályázatuk.
A továbbiakban elmondta, hogy amikor a képviselı-testület megalkotta az ide vonatkozó
lakásrendeletét, részletesen tárgyalták azt, hogy vannak olyan szigorú feltételek, amelyeknek nem
biztos, hogy sok érdeklıdı meg tud felelni. Ezek a feltételek konkrétan a vagyoni kérdésre
vonatkoztak. Akkor ígéretet kapott, hogy az elbírálásoknál rugalmasan fogják megoldani az esetleges
gondokat.
Javaslatában elhangzott, hogy az elutasító leveleket személyesen kellene átadni, mert el vannak
keseredve azok a személyek, akiket elutasítottak.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felevetésekre reagálva elmondta, hogy régóta szó van a pályázati kiírás
feltételeirıl. Amikor az önkormányzat benyújtotta a pályázatot a Széchenyi-tervre, akkor elfogadott
egy lakás programot. Ennek a lakásprogramnak a lényege, hogy az önkormányzat két réteget támogat
a lakáshoz jutásnál, mégpedig a fiatal házasokat és az idıs réteget. Az idısek esetében szó volt arról,
hogy az önkormányzat azért épít részükre költségelvő bérlakást, hogy lehetıség szerint megfelelı
legyen életkoruknak, egészségi állapotuknak.
Ez a pályázati kiírás a lakáskoncepcióban elfogadott rendezı elvekhez igazodik.
Ha ezeket a feltételeket a képviselı-testület felpuhítja, akkor a lakáspolitikai koncepcióban
meghatározott célkitőzések hátrányt szenvednek. A humánpolitikai bizottság a pályázatok elbírálása
során puhított a feltételeken, hiszen eredetileg a pályázati kiírásban szerepelt, hogy azok a személyek
pályázhatnak idısek bérlakásaira, akik a meglévı lakásuk értékesítését vállalják 1 éven belül. A
humánpolitikai bizottság ezzel szemben, azt mondta, hogy ha meg van a szükséges készpénz vagyon,
akkor nem vizsgálja azt a kérdést, hogy a lakását értékesíti, vagy nem.
Ezek a bérlakások nem alkalmasak a szociális otthoni ellátás biztosítására. Az életkori sajátosságok
miatt bekövetkezhet olyan helyzet, hogy sajnos akár egyedül, akár bérlıtársak esetén nem képes az
illetı önmaga ellátásáról gondoskodni, akkor lép be az egyszeri letét jelentısége, hiszen képes
megvásárolni az emelt szintő ellátást, ahol az életkori sajátosságoknak megfelelı ellátás biztosított. A
bizottság ezért az egy dologért ragaszkodott a pályázatok elbírálása során, a megfelelı vagyoni háttér
biztosításához. Természetesen az emelet szintő ellátás igénybevétele nem kötelezı, ezért is kell a
belépéshez szükséges összeget letétbe helyezni, amelynek a meglétét kell bizonyítani, és idınként
bemutatni a humánpolitikai osztályon.
A jelenlegi elıterjesztés egy tájékoztató anyag, amelyrıl a humánpolitikai bizottság átruházott
hatáskörében döntött. Az a pályázó, aki nem ért egyet a bizottság döntésével, fellebbezést nyújthat be,
ebben az esetben a képviselı-testület elé kerül az elbírálás joga, aki másodfokú hatóságként jár el
ezekben a kérdésekben.
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Az a három személy, akikrıl szó van, valóban nem felelt meg a pályázati kiírásoknak, egyrészt
vagyoni viszonyuk miatt. Részükre javasolható, hogy fellebbezzék meg a humánpolitikai bizottság
döntését, így a képviselı-testület részletesen látja majd a benyújtott pályázatokat, amelyek
ismeretében felülbírálhatja a bizottság döntését.
Az új pályázati kiírásnál észrevehetı, hogy van egy elmozdulás, természetesen nem érinti a vagyoni
háttér szükségességét.
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban elmondta, ha a megállapodást a képviselı-testület
elfogadja, és a szerzıdéseket aláírják, december 1-tıl lehet beköltözni a lakásokba.
Véleménye szerint, ha a pályázati kiírásokat tovább „puhítják”, nagyon sok jelentkezı lesz, akiknek
nem tud az önkormányzat további lakást biztosítani. Az újabb pályázati kiírásban is vannak bizonyos
pénzügyi feltételek, melyeknek meg kell felelni.
Jó lenne, ha további bérlakásokat tudnának építeni, de erre várhatóan csak 2004-ben kerülhet sor,
viszont úgy is csak a lakásgondok egy részét tudják megoldani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a továbbiakban elmondta, fıként a fiataloknál jelentett gondot a
döntés, mert 19 pályázó volt és 7 lakást adtak ki, a nyolcadik a rendırfıhadnagy úré. Nagyon sokan
megfeleltek a feltételeknek, fıleg az egyedülálló személyek, akiknek munkaviszonyból származó
jövedelmük meghaladja a kiírásban szerepelı 40.200 Ft-os összeghatárt. Megfeleltek a feltételeknek,
de figyelembe véve a szociális szempontokat, hogy azokat a családosokat kell elıször lakáshoz
juttatni, akik fiatal házasok, gyermekeket nevelnek és elıtakarékosságra vállalkoznak. Ez nem kevés,
mivel 17.000 Ft a lakbér garázzsal együtt és még legalább 5.000 Ft az elıtakarékosság. A pályázatok
elbírálásánál figyelembe vették a családi hátteret is. A nyertes pályázók közül csak egy házaspárnak
nincs még gyermeke. Véleménye szerint a fiatalok pályázati elbírálásánál a bizottság jó döntést hozott,
olyan személyeket utasítottak el, akik esetében a család egy fıre esı jövedelme nem éri el a 40.200 Ftot, vagy korábban részesültek valamilyen önkormányzati támogatásban.
Az idısek esetében a 16 lakásra 18 jelentkezı volt, azok kaptak lakást, akik az anyagi feltételeknek
valamelyest megfeleltek.
Vannak még üresen álló lakások, ezekre a pályázatot kiírják, aki már adott be pályázatot és elutasításra
került, a pályázatot nem kell megismételni, hanem az elutasító határozat mellé annyit írni, hogy
ismételten megpályázza a bérlakást, valamint az esetleges változásokat közölje.
Dr. Kovács Béla képviselı, és mint bizottsági tag hangsúlyozta, nagyon kemény munkával hozta meg
döntését a humánpolitikai bizottság. Akiket érdekel a bizottság munkája, a döntéshozatal, a bizottsági
ülések nyilvánosak, vegyenek részt.
Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ vezetıje hozzászólásában elmondta, hogy a bizottság
munkáját segítette személyi ismerettel.
Javasolta, hogy az idısek esetében tekintsenek el a sorsolástól, a lakások kiutalásánál, mert van olyan
pályázó, aki mozgássérült és nem tud könnyen közlekedni.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a javaslattal, viszont a fiatalok esetében sorsolással kell
eldönteni, ki melyik lakást kapja.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e további kérdésük, véleményük az elhangzottakkal
kapcsolatban.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a költségalapú bérlakások kiosztásáról
szóló beszámolót, illetve az újabb pályázati kiírást elfogadja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az alábbi költségalapú bérlakások
határozott/határozatlan idıre történı bérbeadására
PÁLYÁZATOT

-

ír ki:
Endrıdi u. 5 - 7. szám alatti összkomfortos bérlakásra.
A bérlakások alapterülete: 33,93 m2, illetve 35,70 m2. A lakások lakbére: 10.000,Ft/hó, illetve 10.500,- Ft/hó
A pályázat feltételeit A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 8/A. § /3/ bekezdés
tartalmazza, melyek az alábbiak:

I
8/A. § /3/ bekezdése:
"Az Endrıdi u. 5 - 7. szám alatt lévı bérlakásokra az a gyomaendrıdi állandó lakos
pályázhat:
- aki a 62. életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az aki
a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette.
- aki betétkönyvben tartósan lekötött annyi készpénzvagyonnal rendelkezik, vagy a
lakóházas ingatlanának értékesítését követıen rendelkezni fog, mely elegendı az
átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezést és szolgáltatást biztosító tartós
bentlakásos intézményben az egyszeri hozzájárulás megfizetésére ..."
2002-es évben:
- egyágyas szoba önálló vizesblokkal egy millió Ft/fı,
- egyágyas szoba közös (maximum 2 fı) vizesblokkal nyolcszázezer Ft/fı,
- kétágyas szoba vizesblokkal hatszázezer Ft/fı.
A pályázati kiírásnak mindenben megfelelı pályázók közül elınyt élvez az:
- aki gyomaendrıdi, legalább komfortos lakóingatlanának egy éven belüli
értékesítésére kötelezettséget vállal,
- aki házastársával, vagy más nyugellátásban részesülı személlyel, mint bérlıtárssal
együtt kíván beköltözni.
- bérlıkijelölése esetén vállalja, hogy a költségelvő bérlakás helye szerinti idısek
klubjában tagsági viszonyt létesít.
II. Pályázatot nyújthatnak továbbá a fent meghatározott bérlakásokra olyan fiatal
házaspárok is akik saját tulajdonú lakóházas ingatlannal nem rendelkeznek, és
korábban sem rendelkeztek, 35. életévüket nem töltötték be. Az egy fıre jutó
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét. Ez az összeg 2002-ben 40.020 Ft. , vállalják legfeljebb két éves idıtartamú
bérleti szerzıdés megkötését.
A pályázatok elbírálása során az I pontban meghatározott pályázók elınyben
részesülnek. A II pontban meghatározott pályázók részére a bizottság akkor biztosít
bérleti jogviszony létesítésére lehetıséget, amennyiben az I pontban körülírt pályázók
közül nincs megfelelı számú a pályázati kiírás minden pontjának megfelelı pályázó.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. január 31.
A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya.
A pályázatok elbírálása a Képviselı-testület Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe
tartozik
Dr. Dávid Imre
polgármester
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Határidı: azonnal
16. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata tulajdonában lévı bérlakások kezelıi jogának átadása
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy 1991-ben alakult a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. 100%-os önkormányzati alapítással. A meglévı önkormányzati bérlakások 1992-ben kerültek át a
Gyomaszolg Ipari Park Kft kezelésébe. A költségelvő bérlakásokra kapott állami támogatás
szerzıdésében meg kellett jelölni, hogy az új bérlakásoknál a kezelıi feladatokat ki fogja ellátni,
amely szerzıdésben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. került megjelölésre. Most a 24 bérlakás kezelıi
jogáról kellett volna dönteni, azonban szükségesnek tartották az akkor megkötött kezelési szerzıdést is
felülvizsgálni, a mellékleteket kiegészíteni, pontosítani, így tulajdonképpen új kezelıi szerzıdés jön
létre a Gyomaszolg Ipari Park és az önkormányzat között. Ebben pontosításra kerültek a garanciális
kötelezettségek a 24 db lakás tekintetében, és külön hangsúlyozásra kerültek a kezelıi szerzıdésben.
/Katona Lajos alpolgármester távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, véleményük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel 1992. évi április 24.-én kelt
megállapodásra, illetve az állami támogatású bérlakás program keretében megépített 24 db
költségalapú bérlakásra az önkormányzat tulajdonában lévı bérlakások és helyiség kezelésével a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert az alábbi szerzıdés megkötésére.
KEZELÉSI SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrıd, Szabadság
tér 1. képviseli: dr. Dávid Imre polgármester) másrészrıl a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
(5500 Gyomaendrıd, Ipartelep u. 2. képviseli: Fábián Lajos ügyvezetı) között az alulírt napon és
helyen az alábbi feltételek mellett:
1./
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a volt költségvetési üzem megszőnésével a volt tanácsi
bérlakások, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése tárgyában egymással már 1992.
április 24.-én szerzıdést kötöttek. Szerzıdı felek rögzítik, hogy az eltelt idıtartam, valamint az
önkormányzat által megvalósított és tulajdonába került önkormányzati bérlakások miatt szükségessé
vált az 1992. évi április 24.-i megállapodás teljes átdolgozása, melyre tekintettel szerzıdı felek jelen
megállapodás aláírásával azt hatályon kívül helyezik és megállapodnak abban, hogy a kezeléssel
kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában megkötik a jelen szerzıdést.
2./
Szerzıdı felek megállapodnak, hogy az 1992. április 24.-én megkötött megállapodás alapján a
jelen szerzıdés mellékletében feltüntetett lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok
vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft. továbbra is ellátja azok folyamatos kezelését. Ez a
feladat kiegészül a 2002. október végén átadott 24 db költségalapú bérlakás és garázs kezelésével.
3./
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti folyamatos kezelési kötelezettség keretében a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles:
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a)
- a megbízó által adott eseti rendelkezés szerint az önkormányzati lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérlıitıl a bérleti díjakat beszedni, a bérbeadót megilletı jogokat gyakorolni
kivéve a bérleti szerzıdés megkötését, felmondását valamint a bérbeadót terhelı kötelezettségeket
teljesíteni.
A bérleti jogviszonyok létesítéséhez szükséges bérleti díjak meghatározására a bérlı kiválasztására, a
bérleti szerzıdés megkötésére, és megszőnésének megállapítására az Önkormányzat Képviselıtestülete, amennyiben jogkörét szervére átruházza, úgy a rendeletében meghatározott szerve jogosult.
b)
- Üzemeltetési feladatok:
A Kft. valamennyi lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség üzemeltetésével kapcsolatban
mindennemő feladatot végez, vagy elvégeztet
Például: - áramdíjak fizetése
- szemétszállítás biztosítása
- féreg és rágcsáló irtási tevékenység ellátása,
- síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- adminisztrációs tevékenység
- stb.
c.)
- Karbantartási feladatok:
A Kft. gondoskodik az épületek központi berendezései állagának és rendeltetésszerő
használhatóságának biztosításáról, ennek érdekében a szükséges megelızı és javítási munkák
elvégzésérıl.
d.)
Gyorsjavító tevékenység:
A kft. az épületek, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási, pótlási és
cserekötelezettsége körében az azonnali beavatkozást igénylı munkák elvégzésérıl gondoskodik.
e.)
Tervezhetı, ill. nem tervezhetı karbantartási felújítási, pótlási és cserekötelezettség körébe tartozó
munkák elvégzése.
4. Szerzıdı felek kifejezetten és külön rögzítik, hogy a megbízó tulajdonában vannak az alábbi
költségalapú bérlakások:
Endrıdi u. 5-7. szám alatti
- 14 db C-típusú összkomfortos, 33.93 m2 területő,
- 2 db D-típusú összkomfortos 35.70 m2 területő,
és a
Magtárlaposi úti
- 4 db A-típusú összkomfortos 70.10 m2 alapterülető
+ 15 m2 alapterülető garázs
- 4 db B-típusú összkomfortos 74.07 m2 területő
+ 15 m2 alapterülető garázs
Szerzıdı felek rögzítik, hogy ezen lakások átadás-átvételére 2002. október hó 29 napján került sor.
Szerzıdı felek rögzítik, hogy ezen ingatlanok elsı bérleti jogviszonyának megkötésére jelen szerzıdés
megkötését követıen kerül sor.
Szerzıdı felek külön és kifejezetten rögzítik, hogy ezen ingatlanok vonatkozásában a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. köteles az új lakások állagát, állapotát fokozott gondossággal szem elıtt tartva
ellenırizni. Köteles ezen ingatlanok vonatkozásában az általa észlelt vagy bérlık által jelzett minden a rendeltetésszerő használat során jelentkezı - minıségi kifogást a tulajdonossal haladéktalanul
közölni.
Szerzıdı felek rögzítik, hogy az új lakások ill. garázsok ellenırzése, karbantartása során észlelt hibák,
hiányosságok vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft. külön nyilvántartást is köteles vezetni.
Ezen nyilvántartásnak kötelezıen tartalmaznia kell az ellenırzések idıpontját, az észlelt
hiányosságokat, minıségi kifogásokat, valamint az ellenırzést végzı és bejegyzést készítı személyi
adatait.
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Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a Gyomaszolg Kft. az új lakások és garázsok vonatkozásában
szükség szerint, a lakók jelzései alapján, de legalább havonta 1 alkalommal köteles ellenırzı bejárását
megtartani és azt a fentebb hivatkozott külön nyilvántartásba bejegyezni.
Szerzıdı felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat megkeresésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
köteles a betekintést megbízó részére lehetıvé tenni.
Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a bérlakások éves felülvizsgálatának kötelezettsége a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t terheli.
Szerzıdı felek megállapodnak, hogy az új lakások és garázsok bejárási és ellenırzési
kötelezettségeinek elmaradásából eredı károk megtérítéséért a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tartozik
felelısséggel és köteles az esetleges mulasztásából eredı károk megtérítésére. A Gyomaszolg Ipari
Park Kft. kijelenti, hogy az endrıdi úton található bérlakások esetében a bérlıkkel való kapcsolattartás
elısegítése érdekében a Városi Gondozási Központnak a lakások üzemeltetésével kapcsolatos
bejelentését soron kívül megviszgálja és a szükséges intézkedést megteszi.
5. Szerzıdı felek megállapodnak és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tudomásul veszi, hogy a
magtárlaposi úti bérlakások és garázsok bérlıinek továbbá az endrıdi úti bérlakások bérlıinek bérleti
díjat elkülönített számlára fizetik be, ahonnan a Gyomaszolg Ipari park Kft. köteles az önkormányzat
OTP Rt-nél vezetett 11733120-15346614-10020009 számú elkülönített számlájára átutalni, melyrıl
csak az önkormányzat írásos hozzájárulását követıen hívhat le pénzt.
6. Szerzıdı felek jelen megállapodást határozatlan idıre kötik, azzal, hogy azt a megbízott nem a
megbízó pedig bármikor, indokolás nélkül felmondhatja.
Szerzıdı felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az
önkormányzat a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 12/2001. (IV.27.) KT számú
rendelete, a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 1993. évi LXXVIIItv. és a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.
Gyomaendrıd, 2002. november
Gyomaendrıd Város Önkormányzat
képv: dr. Dávid Imre
polgármester

Gyomaszolg Kft.
képv: Fábián Lajos
ügyvezetı

1. számú melléklet a kezelıi szerzıdés 2. pontjához.
Kimutatás a kezelıi szerzıdés 2. pontja értelmében átadásra kerülı
lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanokról
SZOLGÁLATI JELLEGŐ BÉRLAKÁSOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vásártéri ltp.23/D
Hısök u. 66/B
Hısök u. 38/A
Hısök u. 38/B
Hısök u. 39/B
Kölcsey F. u. 5.
Fı u. 45/1.
Fı u. 45/2.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/B
Apponyi u. 24/C
Népliget u. 1/A
Népliget u. 1/B
Október 6 ltp. A/2
Október 6 ltp. A/5
Október 6ltp A/13
Október 6 ltp B/7
Október 6 ltp B/8
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Október 6. ltp B/3
Vásártéri ltp. ¼
Katona J. u. 54
Dózsa Gy. u. 1. I.
Dózsa Gy. u. 1. II.
Fı út 210
SZOCIÁLIS JELLEGŐ BÉRLAKÁSOK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Köröshídfı 1/A
Fı u. 61/B
Petıfi S. u. 6/B
Vízmő sor 2/E
Vízmő sor 2/F
Vízmő sor 2/G
Vízmő sor 2/H
Vízmő sor 2/I
Vízmő sor 2/J
Vízmő sor 2/K
Vízmő sor 2/L
Vízmő sor 2/N
Vízmő sor 2/P
Polányi M. u. 43/A
Polányi M. u. 43/B
Polányi M. u. 43/C
Polányi M. u. 43/D
Polányi M. u. 43/E
Október 6. ltp. A/3
Október 6. ltp. A/7
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp. B/10
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Kör u. 39.
Losonczi u. 16.
Álmosdomb u. 26.
Álmos u. 11.
KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOK

1.
2.
3.
4.

Magtárlaposi út 14 – 16. 4 darab A-típusú bérlakás
Magtárlaposi úti 14 – 16. 4 darab B-típusú bérlakás
Endrıdi u. 5-7. 14 darab C-típusú bérlakás
Endrıdi u. 5-7. 2 darab D-típusú bérlakás

Határidı:
Felelıs:

2002. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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17. napirendi pont
A vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység pályázati úton történı meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzat 1997. augusztus 1.
napjától kezdıdıen vállalkozás formájában Kolohné Pelyva Edit egyéni vállalkozóval üzemelteti a
piacot. Idıközben az egyéni vállalkozó Markt Platz Egyéni Céggé alakult át. A képviselı-testület a
2002. július 31. napjával lejárt bérleti jogviszonyt 2002. december 31. napjáig változatlan feltételek
mellett meghosszabbította.
A továbbiakban szükséges volna pályázat kiírására, viszont van lehetısége az önkormányzatnak, hogy
pályázat kiírása nélkül újabb 5 évre szerzıdést kössön a jelenlegi üzemeltetıvel.
Nagyobb változás az üzemeltetési feltételek között, hogy a vállalt fejlesztések megvalósítására
kötelezettséget kell vállalnia, amelynek az 5 év során el kell érni az 1.600.000 Ft, valamint
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata által kiadott hatályos
helyi adókról szóló rendeletben meghatározott adóalanyoktól a piacokon és vásárokon az iparőzési adó
átalányt beszedi.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja pályázat
nélkül a bérleti szerzıdés megkötését 5 évre.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, véleményük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
/Katona Lajos alpolgármester visszajött, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
A képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
I. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Markt Platz Egyéni Céggel a vásár-, piacrendezési,
illetve mérlegelési tevékenységre 2003. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig megállapodást
köt az alábbi bérleti szerzıdés alapján:
BÉRLETI SZERZİDÉS
Mely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete képviseletében eljáró Dr. Dávid
Imre polgármester bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/,
másrészrıl a Markt Platz Egyéni Cég / székhely: 5500. Gyomaendrıd, Bajcsy – Zs. út 14., adószám:
44716299-2-24 / képviseletében eljáró Kolohné Pelyva Edit, mint bérlı / továbbiakban: bérlı / között
a mai napon és helyen a következı feltételek mellett:
1) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı – testülete …/2002.(XI.21.)KT számú határozata
alapján a piaci-, mérlegkezelési-, és a vásárok rendezésére kijelölt területeket és a felsoroltakhoz
kapcsolódó tevékenységet 2003. év január hó 1. napjától 2008. év december hó 31. napjáig bérbe
adja bérlınek, a bérlı pedig azt bérbe veszi.
2) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj bruttó 269.450 Ft/hó, azaz.:
Kettıszázhatvankilencezer – négyszázötven forint. A bérlı a bérleti díjat köteles havonta egyenlı
részletekben elıre tárgyhó 15. napjáig bérbeadó részére a bérbeadó által kibocsátott számla
alapján megfizetni.

296

3) Bérlı tudomásul veszi, hogy a bérleti díj mértéke az éves fogyasztói árindex figyelembevételével
kerül megállapításra. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelızı év november
30.
4) Az átadásra kerülı ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzıkönyvet
vesznek fel. Bérlı az átvett vagyontárgyak állagát köteles megırizni és a szerzıdés lejártával azt
megırizve visszaszolgáltatni. A felvett leltár ezen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi,
amelyben rögzítik a tárgyi eszközök nyilvántartási értékét.
5) Bérlı köteles a profilkötött mőködést a bérlet idıtartama alatt biztosítani, attól csak a bérbeadó
hozzájárulásával térhet el.
6) Bérlı ezen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a jogszabály által elıírt fenti tevékenységek
mőködtetéséhez szükséges képesítési feltételekkel rendelkezik, vagy ilyen személyt ( -eket )
alkalmaz.
7) Bérlı az 1./ pontban megjelölt tevékenysége az alábbiakat foglalja magában:

piacok mőködtetése az endrıdi illetve a gyomai piactéren az eddigi, hagyományoknak
megfelelı napokon,

állatpiac rendezése a kialakult helyen az eddigi idırend szerint,

kirakodó – és állatvásárok tartása tizenegy alkalommal,

mázsaházak ( gyomai, endrıdi ) üzemeltetése,

autó és mezıgazdasági gép vásárok rendezése,

kiegészítı szolgáltatások:
(a) hangos hirdetés a Pásztor J. úti piacon,
(b) térítésmentes gombavizsgálat.
8) Bérlı tudomásul veszi, hogy a fent megjelölt tevékenységek ellátásához szükséges hatósági
engedélyek beszerzése és a hatósági elıírások betartása az ı kötelezettsége. A bérleményekben
tárolt dolgokért a bérlı a felelıs azokat saját veszélyére tárolja.
9) Bérlı a bérleti jogot illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át.
10) Felek megállapodnak abban, hogy a bérlıt terheli az összes jogszabályok által meghatározott
mőködtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
11) Bérlı az általa kidolgozott fejlesztési célokat jelen bérleti szerzıdés aláírását követı 30 napon
belül a bérleti jogviszony idıtartamára vonatkozóan évenkénti bontásban köteles megfelelı
mőszaki tartalommal írásban közölni a bérbeadóval. A fejlesztési kiadások összege nem lehet
kevesebb 1.600.000,- Ft-nál. Bérlı az általa közölt és a bérbeadó részérıl elfogadott fejlesztési
célokat, azok évenként ütemezet idıarányos teljesítését magára nézve kötelezınek tartja, az abban
rögzített kötelezettségeket ezen szerzıdés aláírásával is vállalja. A bérlı által vállalt az endrıdi
vásártéren 250 m hosszú és 6 m széles vízmentes szórt út kialakításának önkormányzati
támogatással és pályázati forrásból való megvalósítása esetén az önkormányzat a saját erıhöz 50
% -kos mértékben hozzájárul.
12) Bérlı kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén az endrıdi piactéren felállított fedett árusító
helyek tetıszerkezetének a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges csatornázását elvégezteti.
13) Bérlı kötelezettséget kell vállal arra, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata által kiadott
hatályos helyi adókról szóló rendeletben meghatározott adóalanyoktól a piacokon és vásárokon az
iparőzési adó átalányt beszedi. Bérlıt a beszedett iparőzési adó átalány után 10 % jutalék illeti
meg. Bérbeadó bérlı részére biztosítja az iparőzési adó átalány beszedéséhez szükséges
jogosítványokat.
14) Bérlı Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról
szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendeletében megállapított piaci – és vásári díjtételek
módosítását évente egy alkalommal kérheti. A bérlı által kért piaci – és vásári díjtételek
módosításáról Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt.
15) A bérbeadó az alábbi rendkívüli felmondási indok alapján bonthatja fel a megállapodást.
A megállapodás felmondásának rendkívüli esete a bérbeadó részérıl:

amennyiben a bérlı a bérletet másnak átengedi,
− a bérleti díj megfizetésének elmaradása
− a fejlesztési célok évenként ütemezett idıarányos teljesítésének elmaradása,
− az iparőzési adó átalány beszedésének tartós elmulasztása.
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Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerzıdı felek jelen bérleti szerzıdést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal
mindenben megegyezıt elfogadták, és jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrıd, 2002. ….
…………………………………………
Dr. Dávid Imre
polgármester
bérbeadó

…………………………………………
Kolohné Pelyva Edit
Bérlı

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg bérlıvel a
megállapodást. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert, hogy a bérleti
szerzıdés 11.) pontjában leírt fejlesztési célokról adjon tájékoztatást a bérlı által történı benyújtást
követı képviselı – testületi ülésen.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a bérleti szerzıdés megkötését
követıen bérlı részére adja ki az iparőzési adó beszedéséhez szükséges jogosítványokat.
Határidı: 2003. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Gyomaendrıd, Álmos u. 11. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy Gyomaendrıd Város Rendırırsön
létszámnövelésre került sor, Bagdi Gábor vidékrıl került áthelyezésre, ezért 2002. október 1. napjától
az önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Álmos u. 11. szám alatti bérlakásba költözött.
A bérlakás komfortfokozata: összkomfortos, alapterülete: 64 m2. Havi lakbére: 6.400,- Ft.
Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, van e kiegészíteni valójuk, kérdésük az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
/Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a határozati javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. október 1. napjától kezdıdıen
kiutalja a Gyomaendrıd, Álmos u. 11. szám alatti szolgálati bérlakást Bagdi
Gábor részére, mindaddig még nevezett a gyomaendrıdi rendırırs szolgálatában
áll, de maximum 2007. szeptember 30. napjáig.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Katona Lajos és Dr. Kovács Béla megbízása
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzata, Csárdaszállás Község Önkormányzata, valamint a
Békés Megyei Önkormányzat 1997. április 16-án létrehozta a „Hármas-Körös” Kistérségi
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Területfejlesztési Társulást, hogy a társult önkormányzatok közös érdekein alapuló önkormányzati
feladatok hatékonyan és gazdaságosan valósuljanak meg.
A Társulás jogi személy alapszabálya szerint Dr. Dávid Imre Gyomaendrıd Város polgármestere
képviseli.
Az elkövetkezendı idıben célszerő lenne, ha Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Társulás
elnöki feladatainak az ellátásával Katona Lajost, Gyomaendrıd Város alpolgármesterét bízná meg.
Gyomaendrıd Város csatlakozott a „Körös-Szögi” Kistérségi Területfejlesztési Társuláshoz, melyben
Gyomaendrıd Város Önkormányzatát az elmúlt években Dr. Dávid Imre Gyomaendrıd Város
polgármestere képviselte.
2002. december 1-tıl kezdıdıen célszerő lenne, ha Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
képviseletét Dr. Kovács Béla látná el a „Körös-szögi” Kistérségi Területfejlesztési Társulásban.
Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, van e kiegészíteni valójuk, kérdésük az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a határozati javaslatot 16 igen és 1 tartózkodással
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. január 1-tıl megbízza Katona Lajos
Gyomaendrıd Város alpolgármesterét, hogy a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési
Társulás elnöki feladatait lássa el.
Határidı:
2003. január 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Dr. Kovács Bélát, hogy 2002. december 1tıl képviselje Gyomaendrıd Város Önkormányzatát a „Körös-szögi” Kistérségi
Területfejlesztési Társulásban.
Határidı: 2002. december 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. napirendi pont
Gyomai Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Gyomai Római Katolikus Plébánia
nevében Mag Lajos plébános azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Plébánia
kezelésében álló, mőemlékvédelem alá helyezett templomkripta tetejének renoválásához vissza nem
térítendı támogatást nyújtson. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és
250.000 Ft vissza nem térítendı támogatás megítélését javasolta.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a határozati javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomai Római Katolikus Plébániának a
kezelésében álló, mőemlékvédelem alá tartozó templomkripta tetejének renoválásához
250.000 Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt, melyet az önkormányzat támogatási
megállapodás megkötésével folyósít.
Határidı: 2002. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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21. napirendi pont
Endrıdi Cuti Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a
Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. A közterület foglalás a
rendeletben meghatározott mértéket meghaladja, ezért bérleti szerzıdést kell kötni a kérelmezınek az
önkormányzattal. Ez a terület korábban piaci területet szolgált, jelenleg kihasználatlan. Kérelmezı
becsatolta a létesítendı ideiglenes épület terveit. Természetesen, ha a bérleti szerzıdés megszőnik,
akkor vissza kell állítani az eredeti állapotot. Ezt követi még egy építéshatósági engedélyeztetés,
hiszen ehhez építési engedély szükséges. Természetesen összeférhetetlenség miatt a Közigazgatási
Hivatal által kijelölt Szarvas építéshatósága adhatja ki az építési engedélyt.
Dezsı Zoltán képviselı a javasolt 270 Ft/m2/hó + ÁFA területfoglalási díjat kevésnek tartotta, a
jelenleg forgalomba levı területárakhoz képest. Módosító javaslatként indítványozta, hogy a piaci
áraknak megfelelı díjat, 500 Ft/m2/hó + ÁFA összegő bérleti díj kerüljön meghatározásra.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a javaslatra reagálva elmondta, a jelenleg érvényes közterület foglalási
rendeletben 270 Ft/m2/hó + ÁFA összegő bérleti díj a van meghatározva ideiglenes épületek bérleti
díjaként. Ebben az esetben ezt vették figyelembe, de ezt az összeget a képviselı-testület módosíthatja.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy nem lehet viszonyítani ezt a bérleti díjat pl.
egy fürdı területén lévı bérlemény díjához.
További hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a polgármester elsıként Dezsı Zoltán képviselı
úr módosító javaslatát tett fel szavazásra, amely szerint a bérleti díj mértéke 500 Ft/m2/hó + ÁFA
összegben kerüljön meghatározásra.
A képviselı-testület a módosító javaslatot 2 igen és 15 tartózkodással elutasította.
A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot tette fel
szavazásra.
A képviselı-testület 15 igen, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete engedélyezi, hogy Endrıdi Cuti Kft.
(Gyomaendrıd, Apponyi u. 14.) az önkormányzat tulajdonában lévı 5271 hrsz. alatt
nyilvántartott közterületen üzlethelyiséget helyezzen el az alábbi feltételek mellett:
1/ a közterületen csak az építési engedély tervben meghatározott módon összesen 65 m2
nagyságú területen helyezhetı el az ideiglenes építmény,
2/ a tulajdonos területigényének felmerülése estén a területhasználó köteles az építményt
kártalanítás igénye nélkül elbontani,
3/ a bérleti jogviszony idıtartama: 2002. december 1. napjától kezdıdıen 5 év,
4/ a bérleti díj mértéke: 270 Ft/m2/hó + ÁFA.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
feltételei szerint kösse meg a bérleti szerzıdést.
Határidı: 2002. december 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

300

22. napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrıd Város szennyvízcsatornázás II-III. ütemének fejlesztési munkáiról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Mochnács Pál urat a
Békés Mérnök Kft. ügyvezetıjét, a tájékoztató készítıjét.
A napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, Gyomaendrıd Város szennyvízcsatorna-hálózat II-III.
ütemében tervezett létesítmények megvalósítására az ALTERRA Építıipari Kft-vel 2001. július 11-én
lett megkötve a vállalkozási szerzıdés. A vállalkozási szerzıdés teljesítésének határideje: 2003.
november 30-a, ezen belül a vállalkozó az egyes években megvalósításra tervezett létesítmények
kiépítésére rész-teljesítési kötelezettséget is vállalt.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetésében elhangzott, hogy egy pénzügyi teljesítésnél
nettó értékben hogyan lehet értékelni a dolgokat, hiszen az ÁFA visszaigénylése befolyásolhatja a
jelenlegi állapotot. Pénzügyi teljesítésnél a nettó érték nehezen elképzelhetı.
/Knapcsek Béla képviselı visszajött, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı a felvetésre elmondta, hogy a költségvetésben nettó értéken
került megtervezésre a szennyvízberuházás, ha most bruttó értéken történne az elszámolás,
megzavarná a költségvetési rendet. Lehetne magyarázni, hogy a szennyvízberuházásra kibocsátott
számlára mennyi lett kifizetve, mennyi azaz ÁFA összeg, ami még nem került visszaigénylésre, de
nem befolyásolná a szennyvíz teljesítés elszámolását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony ismételten felvetette, hogy a pénzügyi teljesítések
esetében ki finanszírozza meg az ÁFA-t?
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı a felvetésre elmondta, hogy az ÁFA a költségvetésbıl kerül
megfinanszírozásra, 90 nap az átfutási idı, amíg megtérül.
Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft. ügyvezetıje elmondta, az elızı beszámolóban volt már szó errıl
a kérdésrıl, a számláknál meg kell elılegezni az ÁFA összegét, de ez minden hónapban megtérül.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, csak a tervezett összegek kerülnek kifizetésre. Vannak
túlteljesítések a beruházás folyamán, de ez nem jelenti a pénzügyi elszámolást.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke aziránt érdeklıdött, hogy a választókörzetében,
ahol jelenleg beruházás folyik, a földutakra tesznek e még az idén valamilyen burkolatot. A beruházás
során több utcában merültek fel gondok, elhárultak e ezek a problémák.
Mochnács Pál ügyvezetı a felvetésre elmondta, a tegnapi nap folyamán megtörtént a beruházói
szemle, viszonylag kevés hibát találtak. Ezeket a kivitelezı a jövı hét folyamán javítja. A hivatalos
mőszaki átadást december 4-ére tervezik, amikor a II. részteljesítésbe tartozó valamennyi ütem
átadásra kerülne. Ezeket egyszer korábban már belsı átadással átadták.
Voltak olyan talajviszonyok, ahol át kellett tervezni az egész öblözetet, kedvezıbb lejtési viszonyokat
kellett kialakítani, ebbıl kifolyólag sokkal nagyobb volt a törés is az átlagosnál, több csıtörés
elıfordult ebben a körzetben.
Az utak végleges helyreállítása ebben a körzetben valószínőleg csak tavasszal kezdıdik el, addig
amennyire lehet járhatóvá teszik
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve kérte a Mochnács urat, hogy a tél beállta elıtt, azokat a
helyreállítási munkákat, amit lehet, beleértve a földutak járhatóvá tételét végezzék el, valamint a
járdák helyreállítását is helyenként meg kell oldani.
További hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a képviselı-testület a tájékoztatóban leírtakat
egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szennyvízcsatornázás II-III. ütemének
fejlesztési munkáiról szóló tájékozatót elfogadja.
Határidı: azonnal
23. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrıd Ipari Parkról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Fábián Lajos urat a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetıjét,
majd felkérte a tájékoztató szóbeli ismertetésére.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetı igazgatója tájékoztatójában elmondta, hogy a Kft.
az önkormányzattal 1999-ben pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz Ipari Park cím
elnyerése érdekében, melyet 1999. december 21-tıl ítélt meg a gazdasági miniszter. Az Ipari Parkhoz
szükséges területet a képviselı-testület bocsátotta rendelkezésre, 39.1 ha nagyságban.
2000. márciusában kiírt Ipari Park Infrastruktúrafejlesztési pályázatra 2000. augusztus 30-án
nyújtottak be pályázatot, melyet forráshiány miatt elutasított a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács. A beruházás beindítását a pályázat elhúzódása miatt ténylegesen 2002. februárjában tudták
beindítani.
A pályázaton megítélt támogatások szerzıdései 2002-ben kerültek aláírásra, így a beruházás ez évben
indult el.
A beruházás folyamán a következı munkálatokat kell megvalósítani: elektromos áramellátás,
térvilágítás teljes kiépítése, ivóvíz vezeték kiépítése, gravitációs szennyvíz vezeték kiépítése,
telefonhálózat kiépítése, zárt csapadékcsatorna, nyílt burkolt csapadékvíz elvezetés, gázvezeték építés,
szilárd burkolatú út készítése kétoldali kiemelt szegélykıvel ellátva.
Az Ipari Park területén befektetni szándékozó cégek a gyomaendrıdi MAMMUT TEC Hungary Kft.,
a VODAFONE telefonos társaság, szintén gyomaendrıdi székhelyő Illés Kft. rendelkezik saját
földterülettel.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, véleményük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a tájékoztatót egyhangú 18 igen szavazattal elfogadták, és
az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Ipari Parkról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
24. napirendi pont
2002 évi belterületi útépítések és úthelyreállítások
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetı igazgatója tájékoztatójában elmondta, hogy a
szennyvízberuházás utáni utak helyreállítása folyamatban van, és folyamatosan ellenırzik. Ezekrıl az
ellenırzésekrıl részletes tájékoztatót a decemberi képviselı-testületi ülésre készítenek. Ebben az
évben jelentıs mennyiségő út készült el a városban, nevezetesen 7 km, ezek egy része lakossági
hozzájárulással, más része a szennyvízberuházás utáni helyreállítással.
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Czibulka György képviselı megkérdezte, hogy a Jókai utcát mikor állítják vissza 4 m-es szélességővé,
az úttest jelenleg 3 m széles, a szélét pedig sárga agyagos földdel toldották meg. Botond utca 50 m-es
szakasza mikor van tervezve szilárd burkolattal való ellátásra, mivel az utca azon a részén egy ingatlant
érint.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdésében elhangzott, hogy a 2003-as évben készülı utakra mikor
kezdje meg a lakossági szervezést?
Jenei Bálint bizottsági elnök kérdésében elhangzott, hogy a Bocskai utca Tompa út és a Jókai út közötti
szakasza kimaradt a 2003-as évre tervezett építésekbıl.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetı igazgatója a felvetésekre elmondta, hogy
részletes tájékoztató anyagot készítenek, többen felvetették, hogy a Vásártéri ltp-n a garázsoknál is
kellene a szilárd burkolatú út, de lakossági hozzájárulás nélkül ez sem megoldható.
Dr. Dávid Imre polgármester összefoglalva elmondta, az útkoncepció a decemberi, de legkésıbb a
januári testületi ülésen önálló napirendi pontként fog szerepelni, viszont a bekerülési költség a
költségvetési tervezetben szerepelni fog kb. 200 millió Ft összegben.
Kovács Mihály képviselı hozzászólásában elmondta, több lakossági észrevétel érkezett a Jókai úttal
kapcsolatosan, a koordinációs egyeztetéseken is szó volt a helyreállításról.
Mochnács Pál összegezve az elhangzottakat hangsúlyozta, a hónap végéig átnézik az utcák
visszaállításának jelenlegi helyzetét, és rendszerezik melyik azaz utca, ami kész, melyik azaz utca ami
nem vehetı át a jelenlegi formában.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e további kérdésük,
véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangú 18 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2002 évi belterületi útépítésekrıl és
úthelyreállításokról szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidı: azonnal
25. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel szemben érkezett panasz kivizsgálása
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a panasszal kapcsolatosan voltak elızetes
vizsgálatok a testületi ülés elıtt. Véleménye, hogy a levélben leírtak kivizsgálása mindenképp
szükséges. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. teljesen önkormányzati tulajdonú társaság. A Képviselıtestület a Gyomaszolg Ipari Park Kft. mőködésének ellenırzésével kapcsolatosan létrehozta a
Felügyelı Bizottságot.
Mindezek alapján javasolta a T. Képviselı-testületnek, hogy a bízza meg a Felügyelı Bizottságot a
panasz kivizsgálásával, a Kft. ügyvezetıje által tett intézkedésre is figyelemmel, és annak
eredményérıl a Képviselı-testület soron következı ülésére tegyen jelentést.
Barna Mária Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 19/A. fsz. 1. sz alatti lakos Közigazgatási Hivatalnak küldött
panaszos levelében leírtakat a szarvasi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kivizsgálta,
rendben találta és egyéb szükséges intézkedést nem tartott indokoltnak.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, véleményük
az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a határozati javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél mőködı
Felügyelı Bizottságot, hogy Barna Mária Gyomaendıd, Vásártéri ltp. 19/A. fsz. 1. sz. alatti
lakos beadványában szereplı panaszt vizsgálja ki, és annak eredményérıl a képviselı-testület
soron következı ülésén tegyen jelentést.
Határidı: 2002. december 19.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
Városi Gondozási Központ részére pályázat beadásának engedélyezése, pályázati saját erı
biztosítása
Gellai Józsefné intézményvezetı tájékoztatójában elmondta, hogy a Gondozási Központ a Békés
Megyei Munkaügyi Központtal közösen, társpályázóként pályázatot kíván benyújtani a „A
fogyatékkal élı emberek munkaerıpiacra jutásának segítése” címmel. A pályázatban az intézmény
önálló jogi személyként vesz részt, így a Gondozási Központ által elnyerhetı pályázati összeg
6.600.000 Ft.
A pályázat benyújtása érdekében az összeg 10 %-a, azaz 660.000 Ft saját erı biztosítását kéri a
Képviselı-testülettıl.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, véleményük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a határozati javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ intézménye részére a
„PHARE HU 0105-02. A fogyatékkal élı emberek munkaerıpiacra jutásának segítése” c.
pályázat benyújtásához 660.000 Ft saját erıt biztosít a 2003. évi költségvetési rendeletében.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
27. napirendi pont
Szolgálati bérlakás kiutalása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Kner Imre Gimnázium igazgatója azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrıd, Hısök útja 39/B. szám alatti szolgálati bérlakást Basa György
/1957./ történelem szakos tanár, mint kollégiumi nevelı és éjszakai ügyeletes, és Basa Rózsa /1961./
német szakos tanár részére 1 év idıtartamra szíveskedjen kiutalni.
A bérlakást jelenleg Salyné Búza Hajnalka bérli, azonban a Humánpolitikai Bizottság a 2002.
november 11-i ülésén a Magtárlaposi úti költségalapú bérlakásból l db lakást részére kiutalt.
A bérlakás alapterülete: 59 m2, komfortfokozata: komfortos, lakbére: 5.015,- Ft/hó.
A maga részérıl javasolta a bérlakás kiutalását, maximum egy év idıtartamra.
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A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a Gyomaendrıd, Hısök útja 39/B szám
alatti szolgálati bérlakást kiutalja Basa György és Basa Rózsa részére, mindaddig
még nevezettek közalkalmazotti jogviszonya fennáll a Kner Imre Gimnáziummal,
de maximum 2003. december 31. napjáig.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester

28. napirendi pont
Vagyontárgyak biztosítására beérkezett ajánlatok
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke a napirendi pontot illetıen elmondta,
hogy a vagyonbiztosítással kapcsolatos ajánlatkérésre 6 biztosító reagált, és az ajánlatban
meghatározott 10.000.- Ft befizetése mellett vették át az ajánlat elkészítéséhez szükséges biztosítandó
vagyontárgyak adatait, és információkat. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2002. november 12.
volt, bontásának és érvényességének eldöntésére 2002. november 14-én került sor a bizottsági
elnökökbıl álló munkacsoport ülésén. A beérkezett ajánlatokat a munkacsoport érvényesnek
minısítette.
A négy biztosítási témakör, az engedményrendszer és a fizetendı biztosítási díj került pontozásra úgy,
hogy a legkedvezıbb ajánlat értéke max. 5 pont lehet. A biztosítási témakörök értékelésénél a
díjfizetés összege, az önrész mértéke és módszere, továbbá a szolgáltatásnyújtás színvonala a fıbb
meghatározók. Összesen 30 pont adható. Az önrész módszerének értékelésénél elsıbbséget élveznek
azok a biztosítók, ahol önrész nélküli az ajánlat, illetve csak minimális összegő önrésszel dolgozik. Az
ÁB-AEGON Biztosító Rt. ajánlata 24 pontra értékelhetı. A tőz és kiegészítı kockázatok biztosítás
50.000.- Ft-os levonásos módszerrel történt kidolgozásra, ez igen kedvezıtlen. OTP-GARANCIA
Biztosító Rt. ajánlatára 28 pont adható. A békéscsabai és mezıtúri iroda azonos ajánlattal pályázott. A
tőz és kiegészítı biztosítások díjtétele és önrésze itt a legkedvezıbb, 10.000,- Ft-os önrésszel dolgozik,
a tőzbiztosításba széleskörően szerepel a szolgáltatásnyújtás. Az általános felelısségbiztosítás díjtétele
nem a legkedvezıbb, de elfogadható összegő. Az engedményei a 3 évre szóló 15 %-os
tartamengedmény, de az éves biztosítási díj így is itt a legalacsonyabb. AXA COLONIA Biztosító Rt.
ajánlatát 22 pontra minısítettük. A tőzbiztosítás díjtétele igen magas összegő, valamint 50.000,- Ft-os
levonásos módszerő önrésszel dolgozik. Az ajánlat kedvezıtlen tulajdonsága, hogy az üvegtörésnél is
van önrész. A szolgáltatásnyújtás leírása nem elég részletes. A 40 %-os fizetési kedvezmény és az
éves biztosítási díj viszont elınyös. Az ARGOSZ Biztosító Rt. ajánlata 25 pontos. Hátránya az, hogy a
tőz- és betöréses lopás biztosításánál 50.000,- Ft-os levonás módszerő önrészt szerepeltet. Elınye: az
üvegtörés biztosítási díjtétele alacsony, önrész nélküli kárkifizetéső. Éves díjtétele és a kedvezményei
is kedvezıek. A GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. ajánlata 21 pontra értékelhetı. A vihar és
kiegészítı kockázatok, vezetékes víz és betöréses rablás biztosításánál az önrész 50.000.- Ft-os
levonásos módszerrel van meghatározva. Az ALLIANZ HUNGÁRIA Biztosító Rt. ajánlata volt a
legkedvezıtlenebb, 14 pontra értékeltük. Az önrész mértéke mind a tőz, vihar, elektromos károk, mind
az üvegtörés, mind a betöréses lopás biztosításánál a legelınytelenebbnek bizonyult. Az éves
biztosítási díj is igen magas, és kedvezményt sem kaptunk rá.
Utólagosan a három legkedvezıbb ajánlatot tevı biztosítótól a munkaadói felelısség biztosításra
pótajánlatot kértünk - a beadási határidı a 2002. november 20-án járt le - melyet összefoglalva a
legjobb az ÁB-AEGON Biztosító Rt.-tıl érkezett ajánlat 1.053.Ft/ fıben határozza meg a díjtételt, ez
500 fı esetén 500.120.- Ft.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatót, majd megkérdezte a képviselıtestület tagjait, van e kérdésük, véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a határozati javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/2002. (XI. 21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Város Önkormányzat és intézményeinek
tulajdonába levı vagyontárgyak biztosítására beérkezett ajánlatokról megállapítja, hogy azok
érvényesek, az eljárás szabályos. A Képviselı-testület a beérkezett ajánlatokat az alábbiak szerint
bírálja el:
1. OTP GARANCIA Bizt. Rt.
2. ARGOSZ Bizt. Rt.
3. ÁB-AEGON Bizt. Rt.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat és intézményei tulajdonában
levı vagyontárgyak biztosítására az 1. helyen szereplı biztosítóval kösse meg a szerzıdést,
amennyiben ez nem valósul meg, úgy a 2. illetve a 3. helyen szereplı biztosító jogosult a
szerzıdéskötésre.
Határidı: 2002. december 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd
a jelenlévıket, van e bejelenteni valójuk.
Hozzászólás, bejelentés nem volt, így tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
30. Átmeneti segély elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
31. Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés
32. Kiegészítı családi pótlék visszafizetése ügyében érkezett fellebbezés
Megköszönte a jelenlévıknek a részvételt, a hozzászólásokat, majd a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Czibulka György
hitelesítı

Babos László
hitelesítı
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