Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
21/2002.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. december 19-i kihelyezett ülésérıl a 3. sz.
Idısek Klubjában. (Öregszılı, Kondorosi u. 1. sz.)
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Timárné Kozma Ágnes, Vass Ignác,
Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó
Zsolt osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, az egyes napirendek tárgyalásában
érintettek, a helyi saj képviselıje, és néhány érdeklıdı állampolgár,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Az ülés megkezdése elıtt a Képviselı-testület tagjai látogatást tettek az öregszılıi Tulipános
Óvodában, majd ezt követıen sor került az Öregszılıi ivóvíz beruházás ünnepélyes átadásra.
Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelenlévı tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı urat, a
hivatal osztályvezetıit, az intézmények vezetıit és minden kedves érdeklıdıt. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 16 fı. Béres János, Knapcsek Béla és ifj. Dógi János
képviselık jelezték, hogy késıbb fognak érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Császárné Gyuricza Éva és Csányi István képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
• Két vállalkozásban mőködı sütıipai cégnél – Cuti Bt, és a Sikér Kft. - új üzemegység
átadására került sor.
• Az endrıdi óvodai oktatás 110 éves évfordulója alkalmából egy szép, bensıséges ünnepségen
vettek részt a meghívottak a Közösségi Házban.
• Problémák merültek fel a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolában tanuló kollégista diákokat
érintıen. Bizonyos személyek zaklatják a hétvégén visszaérkezı diákokat. A rendırség
fokozott ellenırzésének köszönhetıen nyolc fıt sikerült elfogniuk.
• Ittas vezetés következménye volt az a halálos kimenetelő közlekedési baleset, ami az elmúlt
héten történt a Bajcsy Zs. Úton. A gépjármő vezetıje ittas állapotban egy kamionnal ütközött,
melynek következtében két fı életét vesztette, egy fı pedig súlyos sérülésekkel került
kórházba. A megyei rendırkapitány utasítása alapján a helyi rendırırs fokozott közúti
ellenırzést végez a város területén az ittas gépjármővezetık kiszőrése érdekében.
Köztudomású, hogy jó néhány gyomaendrıdi lakos rendszeresen ittas állapotban ül a
gépjármőbe, és vesz részt a közúti forgalomban. Ezt mindenképpen fel kell számolni, és a
továbbterjedését meg kell akadályozni.
• A Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Tanács megtartott évi utolsó ülésén, ahol szó
volt a Képviselı-testület azon határozatáról, mely szerint 2003. január 1. napjától Katona
Lajos alpolgármester látja el az elnöki feladatokat. Továbbá Köröstarcsa település jelezte
belépési szándékát a területfejlesztési tanácsba.
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Megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselı-testület tagjait valamint a jelenlévıket van e
kérdésük, bejelenteni valójuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a városban esetlegesen felbukkanó
hajléktalan embert/ embereket hová, kinek kell jelenteni.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, minden esetben az Idısek Otthona vezetıje
felé kell jelezni, aki megteszi a szükséges intézkedést.
/Béres János képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
További érdeklıdés, kérdés nem volt a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A
meghívóban 7. napirendként szerepelı útkoncepciót javasolta levenni a napirendrıl, annak
megtárgyalását a januári ülésen javasolta. A téma a tervezık részérıl nincs kellıen elıkészítve.
A napirendre tett javaslatot a képviselı-testület 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata
meg:
1. A 2003. évi költségvetési koncepció tervezet
2. Az önkormányzat 2002. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása
5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása
6. Gyomaendrıd helyi járatú autóbusz jegyár változás 2003. január 1-tıl
7. Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek 2002. évi beszámolója
8. Beszámoló a Bölcsıde 2002. évi mőködésérıl
9. Beszámoló a Katona József Mővelıdési Központ 2002. évi tevékenységérıl
10. A Sporttrió Kft. beszámolója a Sportcsarnok 2002. évi mőködésérıl
11. Bíró Károly a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója
12. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézmény létszámleépítése
13. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
14. Gyomaendrıd, Öregszılıi ivóvíz beruházás lakossági bekötések
15. Gyomaszolg Ipari Park Kft. szolgáltatási árainak 2003.évre tervezett változása
16. Tourinform Iroda tartós üzemeltetésének pályázati úton történı meghirdetése
17. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosítása
18. Tájékozató a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett tevékenységekrıl
19. Tájékozató a költségalapú bérlakásokról
20. Tájékoztató a 2002. évi pályázatokról
21. Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
22. Barna Mária panaszos ügye
23. Szabóné Koleszár Edina kérelme önkormányzati tulajdonú földterület megvásárlására
24. Bejelentések
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után az Öregszılıi Gyermekekért Alapítvány részérıl Vári Éva tanuló
köszöntötte a Polgármester urat és a képviselı-testület tagjait, a közelgı ünnepek alkalmából, és
köszönetét fejezte ki az alapítványnak nyújtott anyagi támogatásért.
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A köszöntı után az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról készült jelentés megvitatására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény a jelentéssel kapcsolatban nem volt, azt egyhangú
17 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 51/2002.(II.28.), 54/2002.(II.28.),
66/2002.(II.28.),
122/2002.(III.28.),
147/2002.(VI.27.),
148/2002.(VI.27.),
182/2000.(VII.27.), 198/2002.(IX.19.), 204/2002.(IX.19.), 206/2002.(IX.19.),
208/2002.(IX.19.),
214/2002.(IX.19.),
215/2002.(IX.19.),
284/2001.(XI.29.),
292/2002.(XI.21.)KT. Sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
A 2003. évi költségvetési koncepció tervezete
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a költségvetési koncepció tervezet valamennyi bizottság elé
beterjesztésre került. Mint a számadatokból is látható, a költségvetési hiány igen nagy. Sok egyéb
forrásra számítanak még a következı évben. Valószínő, hogy sok egyéb elképzelt beruházás nem fog
megvalósulni, ahhoz, hogy a folyamatban lévı nagy beruházásokat be tudják fejezni, kissé össze kell
húzni magunkat. Ennek ellenére bizakodó, bízik abban, hogy február végére már egy elfogadható
költségvetést tudnak a képviselı-testület elé terjeszteni. Mind a hivatalnak, mind az önkormányzat
intézményeinek a jövı évi költségvetésüket újra át kell tekinteni, a költségvetési hiányt elfogadható
mértékőre kell csökkenteni. Valószínő, hogy az eddig megszokottól kissé eltérı, megszorítóbb évnek
kell elébe nézzünk. Ennek gondolatával barátkozni kell az intézmények vezetıinek is, hiszen a
kormány által az önkormányzatok felé elıírt törvény, rendelkezés csak addig érvényes, míg az ahhoz
szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat biztosítani tudja. Ennek ellenére az intézmények alapvetı
mőködése, ha takarékon is, de biztosított lesz.
Hozzászólás, vélemény a koncepcióval kapcsolatban nem volt, az elıterjesztett határozati javaslatot, mely szerint a képviselı-testület a 2003. évi koncepciót a további egyeztetı munkálatokhoz
alkalmasnak tartja, és utasítja a bizottságokat a koncepció további kidolgozására, a hiány mérséklésére
- a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete a 2003. évi koncepciót a további egyeztetı
munkálatokhoz alkalmasnak tartja.
A Képviselı-testület utasítja a bizottságokat a 2003. évi koncepció további
kidolgozásra, a hiány mérséklésére.
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont
Az önkormányzat 2002. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét kíván e szóbeli
kiegészítést tenni a rendelet-tervezethez..
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Csíkné Timár Éva bizottsági elnök annyit kívánt elmondani, hogy a rendelet tervezetben a képviselıtestület döntései, az intézmények saját hatáskörben módosított elıirányzatai, és a pályázatokon elnyert
pénzeszközök kerültek átdolgozásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, a döntés elıtt a polgármester felhívta a képviselık figyelmét, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/2002.(……)KT. Sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı Testületének
A 2002. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
1/2002. /II.05./ KT számú rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
A helyi adókról szóló többször módosított 21/2000.(VII.18.)KT. Sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt tájékoztassa a jelenlévıket a rendelet
módosítás lényegérıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet-tervezet valamennyi bizottság elıtt szerepelt, az ott
leírtakhoz képest lényegi változás az elıterjesztésben nincs. Néhány, a bizottságok által kért
tájékoztató adattal egészült ki. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egy kimutatást kért arról, hogyan
alakul az iparőzési adó mértéke a környezı településeken. Mint a táblázatból látható, Gyomaendrıd
középmezınyben foglal helyet, más településeken 1.5 vagy a 2 % az iparőzési adó mértéke.
Gyomaendrıdön utoljára 2001-ben volt adótétel emelés, az adótételek átlagos 10 %-al történı
emelését elsısorban az infláció, másodsorban a jövı évi költségvetési koncepcióban mutatkozó
jelentıs mértékő hiány teszi szükségessé. Indokolt továbbá az adótételek emelése a Európai Unióhoz
történı csatlakozás miatt is, ugyanis az iparőzési adó tekintetében egységesíteni kell az adótételeket.
Ennek megfelelıen a hármas százalékos megoszlás 1.5 %- ra változik, és a határozatlan idejő
mentességek és kedvezmények határozott idejő mentességekre és kedvezményekre változnak, hiszen
ezek 2007. december 31-vel lejárnak a központi jogszabályok módosulása miatt.
A fentieken túl a rendelet módosítás érinti az ıstermelık adóztatását is. A 400.000 Ft árbevétel alatti
ıstermelık nem fizetnek iparőzési adót, hiszen a vállalkozók fogalmával ık is bekerültek az iparőzési
adó hatálya alá. Itt kívánta elmondani, hogy az ıstermelık adómentessége nem csak a központi
jogszabályok változása miatt szőnik meg, hanem annak idején az önkormányzat a helyi
adórendeletében is úgy rendelkezett, hogy az adómentességük csak a 2000.,2001. és 2002 évre
vonatkozik.
Az adórendelet szerkezetében alapvetıen nem változott.
Befejezésként el kívánta mondani, hogy a központi jogszabályváltozás lehetıvé teszi az eddig
megállapított kedvezmények-és mentességek továbbvitelét, határozott ideig. Az elıkészítés során az a
vélemény alakult ki, hogy ezen mentességeken, kedvezményeken nem kívánnak változtatni, hiszen
azok illeszkednek ahhoz a helyi konszenzushoz, ami alapján a hosszú évek folyamán ez a helyi
adóztatási rendszer kialakult.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a mellékletként szereplı összehasonlító táblázat tartalmára hívta
fel a Képviselı-testület figyelmét. Mint látható, a nyolc településen a kereskedelmi, szolgáltató és
pénzügyi tevékenységet végzı vállalkozások magasabb iparőzési adót fizetnek, mint nálunk, 1.7 % és
2 %-ot, míg nálunk csak 1. 5 %-ot. Érdemes lenne a %-os mértéket nekünk is legalább 1.7 %-ra
megemelni.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre hangsúlyozta, a központi jogszabály változása miatt az
adótételek mértékét egységesíteni kell, meg kell szüntetni azt a hármas tagozódást, ami ez idáig nálunk
és más településen is érvényben volt. Az 1.5 %-tól magasabb mértéket azért nem tartanák helyesnek,
mert az jelentıs terhet róna a termelı típusú tevékenységet végzı adózókra. Esetükben jelenleg az adó
mértéke 1.1 %, az egységesítéssel ez felemelkedik 1.5 %-ra, ami így is nagy terhet jelent majd
számukra.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı pontosításként megkérdezte, hogy az ıstermelıknek 400.000 Ft
árbevétel felett1.5 % adót kell fizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta a nettó árbevétel 1.5 %-át kell adóként megfizetni.
Dezsı Zoltán képviselı elmondta, mint ismeretes a kormány a gépjármőadóból befolyó bevételt 100
%-ban az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, ugyanakkor a helyi adóemelés mértéke is eléri a 10
%-ot. Mindezek alapján felmerül a kérdés, tervezik e, hogy az így keletkezı többletbevételt a lakosság
terheinek csökkentésére használják fel. Gondol itt elsısorban az új utak építése esetén a lakossági
hozzájárulás %-os mértékének csökkentésére, ami ez idáig a bekerülési költség 20 % volt.
Ezen túlmenıen a termıföld bérbeadásából befolyó bevétel is 100 %ban az önkormányzatnál kerül
felhasználására. Várható e, hogy az önkormányzat, mint a külterületi földutak tulajdonosa, illetve
kezelıje, ebbıl a többletbevételbıl valamilyen szinten rendezi ezen utak állapotát.
Katona Lajos alpolgármester a képviselı kérdéseire reagálva elmondta, a termıföld bérbeadásából
adóbevétel növekedésre nem igen lehet számítani, mert, ha a bérleti szerzıdés 5 évre szól, úgy az adót
nem kell megfizetni. A bérbe adott földek többségére 5 éves bérleti szerzıdés lett kötve, így inkább az
adóbevétel csökkenésére kell felkészülni ebben a tekintetben.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett az alpolgármester úr által elmondottakkal. Tudomásul kell
venni, hogy a kormány bizonyos adóbevételeket- gépjármőadó, személyi jövedelemadó, normatív
állami támogatás többletet - a bérnövekményre kívánja beszámolni, így adóbevétel növekedésre nem
igen lehet számítani.
További hozzászólás, kérdés a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a polgármester a
bizottságok által elfogadásra javasolt rendelet-tervezetrıl kérte a képviselı-testület döntését.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/2002.(……)KT. Sz. rendeletét
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18 .) KT. számú rendelet módosításáról
4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 16/1996. (IX.16) KT. számú rendelet
módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, az étkeztetést végzı intézmények vezetıivel elızetesen
egyeztetésre került a térítési díj emelés mértéke, mely nem haladja meg az elıre jelzett infláció
mértékét. A térítési díj emelés miatt az intézmények többlettámogatási igénye nem keletkezik.
Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, az elıkészítés során figyelembe vették e azt a
lehetıséget, hogy a gyermekétkeztetésnél kiegészítı támogatást lehet igényelni.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, ezt a lehetıséget nem vették figyelembe,
mert ez a rendelet magára az intézmény által kiszámított térítési díjra vonatkozik. Ezen túlmenıen, aki
a jogszabály szerint jogosult a kedvezményre, az meg fogja kapni. A térítési díj megállapítása arra
vonatkozik, hogy fedezze azokat a költségeket, amivel az élelmezést elıállítják, illetve a szolgáltatást
biztosítják.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, a megyegyőlés a közelmúltban alkotta meg ezt a
rendeletét. Az ott felszólaló polgármesterek hozzászólásait ı úgy értelmezte, hogy nyersanyagnormát
fognak emelni ahhoz, hogy ezt a kiegészítı támogatást igénybe tudják venni. A megyegyőlés ezen
elıterjesztése rendelkezésére áll, azt érdemesnek tartotta áttanulmányozni, ne hogy ettıl a lehetıségtıl
elessen önkormányzatunk.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a térítési díj megállapításának módját jogszabály írja elı. A
térítési díj támogatás fix összegben kerül megállapításra az önkormányzat részére, amivel tételesen
kell elszámolni, gyerek létszámra és nem a térítési díjból visszafelé. Attól, hogy magasabb vagy
alacsonyabb a térítési díj összege, nem lesz magasabb vagy alacsonyabb a támogatás összege.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a képviselı asszonynak a felvetést, a soron
következı ülésre ezt meg fogják vizsgálni.
Lezárva a témát az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadásra kérte fel a képviselıket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/2002.(……)KT. Sz. rendeletét
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról szóló többször módosított 16/1996 (IX.16) KT számú rendelet módosításáról
5. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatásaként elmondta, a rendelet 1. és 2. számú
mellékleteit a 2002. évben történt változások miatt szükséges módosítani.
A rendeletmódosítást a véleményezı bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a
Képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés a 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 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/2002.(……)KT. Sz. rendeletét
Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet módosításáról
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6. Napirendi pont
Gyomaendrıd helyi járatú autóbusz jegyár változása 2003. január 1-tıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta az üzemeltetést végzı Alföldi Közlekedési Kft.-t a jogszabály
adta lehetıségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának 2003. évi változására,
melyet csak a pénzügyminisztérium jóváhagyása után fogadhat el a testület. A javaslat elküldésre
került a Pénzügyminisztérium illetékesének állásfoglalásra, aki a javasolt árváltozást jóváhagyta. A
teljes árú havi bérlet vonatkozásában a minisztérium megkifogásolta, hogy eddig a helyi és a vidéki
lakosokra eltérı volt a havi bérlet díja, annak egységes megállapítását írta elı.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke az elıterjesztett árváltozás mértékével
egyetértett. A lakosok nevében kérte az üzemeltetıt, hogy a téli hónapokban a vasárnapi temetıi
járatot havonta egyszer vagy kéthetente délelıtt 10-11 óra körüli indulással állítsák vissza.
Ugyanakkor a hétvégeken endrıdrıl – gyomára jó lenne több esti járatot indítani. A gyomai
településrészen a kulturális rendezvényeket e miatt az endrıdiek nem tudják látogatni.
Dezsı Zoltán képviselı szintén lakossági kérést tolmácsolva kérte, hogy piaci napokon és a vasárnapi
temetı járat alkalmával a busz menjen ki a Piros-malomi buszfordulóig, hogy az arra lakó idıs
emberek is közelebbrıl elérjék a buszjáratot.
Rácz József a Kft ügyvezetıje a felvetett kérésekre elmondta, ezeket a járatokat a kft bekalkulálja a
menetrendbe, ehhez azonban tudniuk kell, konkrétan mikor van ezekre igény.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a temetı járatot kéthetente vasárnap 10 órai
indulással be lehetne állítani, az egyéb igényeket pedig a hivatal összegyőjti, azokat átadja az
üzemeltetınek, és kísérleti jelleggel be lehet vezetni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérte, hogy az endrıdi köztemetıbe is indítsanak temetı járatot
havonta legalább egy alkalommal.
Dr. Dávid Imre polgármester felhívta az üzemeltetı figyelmét, hogy az autóbusz menetrendet
igazítsák a megváltozott vasúti menetrendhez. Sok lakossági panasz volt már amiatt, hogy az autóbusz
rövid várakozási ideje miatt, amennyiben a vonat esetleg késett a busz nem várta be az utasokat. Erre
legyenek figyelemmel.
Lezárva a témát a Pénzügyminisztérium véleményére is figyelemmel a menetjegy és bérlet árakat az
elıterjesztett mértékben javasolta a képviselıknek elfogadni.
A döntés elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/2002.(……)KT. Sz. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított
4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet sz. mellékletének módosításáról
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7. Napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek 2002. évi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent óvodavezetıket, majd
felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse a bizottság beszámolóval
kapcsolatos megállapításait.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a város óvodái – egy kivétellel – 1999. óta
közoktatási megállapodás keretében mőködnek. Az óvodák vezetıinek minden évben be kell számolni
a végzett munkáról és a fejlesztésekrıl. Most is, mint eddig minden évben igen színvonalas, értékes
beszámolót tettek a képviselı-testület elé.
A beszámolók megvitatás során a bizottság az összes óvodára vonatkozóan az alábbi megállapításokat
tette:
Az óvodák munkájában kiemelt a gyermekközpontú nevelés, amely szeretet és biztonságérzetet nyújt
a gyerekeknek és a szülıknek egyaránt. A gyerekeknek igyekeznek biztosítani a boldog óvodás kort,
megtalálták a szükséges összhangot az óvodai és a családi nevelés között. Megtalálták a
kapcsolatteremtésnek a különbözı formáit, egyrészt az óvodák egymás között, másrészt a
társintézményekkel – önkormányzattal és a különbözı kulturális szolgáltatókkal. Elmondható, hogy a
gyomaendrıdi óvodások mindent megkapnak, amire egy mai 3-7 éves korú gyereknek szüksége van.
Büszkék lehetnek a végzett tartami munkára, mely munkát csak köszönni lehet. Az óvodák látogatása
alkalmából szembetőnı az a minıségi elırelépés, ami az óvodák vállalkozásba mőködése óta
következett be. A csoportszobák, szépek, esztétikusak, jó érzés helyet foglalni bármelyikben.
Dicséretes, hogy a legtöbb óvodában adott a gyerekek biztonságérzete, az óvodai nevelık állandósága
meg van. Ez különösen igaz a Kossuth úti óvodára, ami miatt,- mint a beszámolóban olvashattuk ráfizetéses a vezetınek az óvoda mőködtetése.
Mint a költségvetési koncepcióval kapcsolatban hallhattuk, nehéz évnek nézünk elébe, ezért kérte az
óvodavezetık, és a többi vállalkozásba mőködı intézményvezetık türelmét, megértését. Az
önkormányzat a lehetıségeihez mérten most is igyekszik segíteni az intézményeket, de nekik is a
takarékos gazdálkodásra kell törekedniük.
A maga és a bizottság nevében megköszönte az óvodákban végzett jó munkát, és azt, hogy a
gyomaendrıdi szülık biztonságban, és jó körülmények között tudhatják gyerekeiket az óvodákban.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a bizottság elnök hozzászólását, majd megkérdezte az
óvodák vezetıit van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
Az érintettek és a képviselı-testület részérıl hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester
megköszönte az óvoda vezetıinek munkáját. Mint azt a bizottság elnöke is elmondta, megnyugtató az
a magas színvonalú fejlıdés, ami az óvodáknál az elmúlt évek alatt bekövetkezett, amiért az óvodák
vezetıi, az ott dolgozók nagyon sokat tettek.
Az önkormányzat az anyagi lehetıségeihez mérten jövıre is igyekszik az óvodák munkáját támogatni.
Lezárva a témát felkérte a képviselıket a beszámolók elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
310/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Dr. Csoma Antal Gáborné a
Kossuth Úti Óvoda vezetıjének 2002. évi beszámolóját.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lázárné Varjú Judit a
Vásártéri Óvoda vezetıjének 2002. évi beszámolóját.
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III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szmola Magdolna a
Napsugár Óvodák vezetıjének 2002. évi beszámolóját.
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szabó Istvánné a Selyem
Úti Óvoda vezetıjének 2002. évi beszámolóját.
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Bárdi Zoltánné a Blaha Úti
Óvoda vezetıjének 2002. évi beszámolóját.
VI.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Giricz Ilona a Tulipános
Óvoda vezetıjének 2002. évi beszámolóját.
Határidı:

azonnal

8. Napirendi pont
Beszámoló a Bölcsıde 2002. évi mőködésérıl
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az óvodákhoz hasonlóan a bölcsıdének is számot kellett
adni az egész éves munkájáról. A bölcsıde 1998. július 1. napjától mőködik közoktatási megállapodás
keretében, az üzemeltetıje Lázárné Varjú Judit, aki az épületben mőködı óvoda üzemeltetıje is. Az
óvodavezetı a beszámolójában kérte az önkormányzatot, hogy a bölcsıde mőködtetésére vonatkozó
megállapodás határidejét egy évvel hosszabbítsa meg, hogy annak lejárta összhangban legyen az
óvodáéval. A bizottság nevében kérte a képviselıket a kérelem támogatására.
A bölcsıde 20 férıhelyes, az ott dolgozók mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek jó ellátást
kapjanak. Jó dolognak tartotta, hogy az egy épületben lévı bölcsıde és óvoda egy konyháról mőködik.
Kiemelkedı, hogy a mőködtetı biztosítja a gyerekek házhozszállítását, aminek köszönhetıen a
bölcsıde az endrıdi településrészen lakó gyerekek részére is elérhetıvé válik.
Hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem volt, a polgármester megköszönte a bölcsıde
vezetıjének, az ott dolgozóknak a végzett munkát, és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot,
mely szerint a képviselı-testület elfogadja a bölcsıde 2002. évi mőködésérıl szóló beszámolót, és a
bölcsıde mőködtetésére kötött megbízási szerzıdés 1. pontjában a megbízás lejártát 2004. július 1-re
módosítja.
A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
311/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lázárné Varjú Judit
beszámolóját a Bölcsıde 2002. évi mőködésérıl.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a Bölcsıde mőködtetésére kötött megbízási szerzıdés 1./ pont elsı
mondatában a megbízás lejártát 2004. július 1.-re módosítsa.
Határidı: azonnal
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9. Napirendi pont
Beszámoló a Katona József Városi Mővelıdési Központ 2002. évi tevékenységérıl
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a közoktatási megállapodás keretében mőködı
mővelıdési ház vezetıje által adott beszámolóból kitőnik, hogy igen széles, tartalmi munkát végeznek
az ott dolgozók. A mővelıdési ház otthont ad, a szórakozásnak, kiállításoknak, átképzéseknek, ifjúsági
rendezvényeknek, és teret ad a közéletnek és a civil szervezetek mőködésének. Az igénybevevık
maximálisan elégedettek lehetnek, mert az ott dolgozók igényre szabottan igyekeznek az ellátást
biztosítani, akár egy vállalati rendezvényrıl, családi eseményrıl, vagy kulturális rendezvényrıl is
legyen szó. A mővelıdési ház évek óta megjelenteti a programfüzetet, amely hasznos információkkal
szolgál az olvasónak nem csak a ház, hanem az egész város aktuális programjairól, rendezvényeirıl.
A bizottság nevében javasolta a képviselı-testületnek a mővelıdési ház 2002 évi munkájáról adott
beszámoló elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával a döntés meghozatalára kérte fel a
képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
312/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó
kulturális vállalkozó beszámolóját a közmővelıdési megállapodás keretében mőködtetett
Katona József Városi Mővelıdési Központban 2002. évben végzett tevékenységérıl.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
A Sporttrió Kft. beszámolója a Sportcsarnok 2002. évi mőködésérıl
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a fenti intézményekhez hasonlóan a városi sportcsarnok
is közoktatási megállapodás keretében mőködik. Az intézmény szakmai tevékenysége is igen
széleskörő, az iskolai testnevelés, a diáksport, a versenysport a tömegsport és a szabadidısport
rendezvényei egyaránt megtalálhatóak. A rendezvények idıbeni egyeztetése nem kis feladat, sok
esetben komoly gondot okoz a csarnok üzemeltetıinek.
A beszámoló megvitatása során a bizottság részérıl felvetıdött egy takarítógép beszerzésének
szükségessége, amivel higiénikusabban lehetne takarítani, ugyanakkor szükségesnek tartanák a
csarnokvilágítás korszerősítését is. Ezen túlmenıen a bizottság véleménye szerint a gyomaendrıdi
sporteseményeket jobban kellene reklámozni a helyi és a megyei sajtón keresztül.
A bizottság pozitívan értékelte, hogy a csarnokhoz tartozó ifjúsági táborban komoly felújítások
történtek - a faházak külsı-belsı festése, a padozat cseréje, ágyak cseréje. Ezen kívül a tábor
környezetét is igyekeztek rendben tartani, a kihasználtsága megfelelı volt. Kérte a tábor üzemeltetıit,
hogy a jövıben is tegyenek meg mindent a kihasználtság növelése érdekében.
Összegezve a bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, azzal, hogy a csarnok üzemeltetıi
amennyiben az anyagi lehetıségeik engedik, igyekezzenek a felvetett problémákat megszüntetni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte Lakatos Tibor
urat a Sport Trió Kft, mint üzemeltetı ügyvezetıjét kíván e reagálni a bizottsági felvetésekre.
Lakatos Tibor ügyvezetı elmondta, a takarítógép beszerzése érdekében a kft igyekszik mindent
megtenni, a közelmúltban sorkerült egy ilyen gép kipróbálására. A csarnokvilágítás korszerősítésében
a kft mindenképpen részt kíván venni. A saját erejükhöz mérten folyamatosan cserélik ki az izzókat.
Ez idáig 12 új izzó cseréjére került sor.
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Ami a sportrendezvények sajtóban történı reklámozását illeti, a helyi lapokban rendszeresen
megjelennek, a megyeiben ritkábban. Erre a jövıben figyelni fognak.
/Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a megyei sajtóval való kapcsolat hiánya már korábban is
problémaként merült fel, ezen javítani kell, a kft-n belül ki kell jelölni azt a személyt, aki ezért felelıs.
Ettıl függetlenül megállapítható, hogy 2002 évben is következetes, jó munkát folytattak a csarnok
üzemeltetıi.
Bízott abban, hogy ebben az önkormányzati ciklusban a csarnok felújítására is sor fog kerülni.
További hozzászólás hiányában lezárta a témát, és felkérte a képviselıket a beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
313/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lakatos Tibor a Sporttrió
Kft. ügyvezetıjének beszámolóját a Sportcsarnok és Ifjúsági Sporttábor 2002. évi
mőködtetésérıl.
Határidı: azonnal
11. Napirendi pont
Bíró Károly a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, Bíró Károly az önkormányzattal kötött határozatlan idıre
szóló megbízási szerzıdéssel 2001. április 1. napjától vállalkozási formában szerkeszti a
Gyomaendrıdi Híradót. A szerkesztı által adott beszámoló alapján a bizottság az elmúlt évi munkát
jónak értékelte. A nyomtatási példányszám 1600 feletti, az eladott példányszám 1500. A helyi
önkormányzati választás alkalmából két ingyenes példány jelent meg a lakosság tájékoztatására.
Tartalmát tekintve az újság jónak mondható, bár a maga részérıl több riportot, lakossági megkérdezést
jelentetne meg, amivel az újság még közelebb kerülne az olvasókhoz.
A beszámolóban a szerkesztı kérte az újság eladási árának emeléséhez a testület jóváhagyását. A
jelenleg 97 Ft-os áron terjesztett újság árát január 1-tıl 109 Ft-ra szeretné felemelni. A kért
áremeléssel a bizottság egyetértett, annak mértékét reálisnak tartotta.
Hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem volt, a polgármester a bizottság javaslatára is
figyelemmel a határozati javaslat elfogadására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
314/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Bíró Károly 2002. évi
beszámolóját a Gyomaendrıdi Híradó kiadásáról.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Híradó eladási árát
2003. január 1.-tıl 109,- Ft/db összegben határozza meg.
Határidı: 2003. január 1.
Felelıs: Bíró Károly szerkesztı
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12. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézmény létszámleépítése
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, az intézmény vezetıje a
racionális létszámgazdálkodás fenntartása érdekében a Jókai úti óvodában egy fı óvodapedagógus
létszámleépítésének elrendelését kérte 2003. május 1. napjától. A létszám leépítés miatt keletkezı
többletköltséget szeretnék megpályázni.
Itt kívánta elmondani, hogy az óvodában a gyereklétszám egyre inkább csökken, kezd
kihasználatlanná válni, ezért a fenntartónak minél elıbb el kell gondolkodni azon, milyen formában
lenne gazdaságos azt tovább mőködtetni.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatban
foglaltakkal egyhangú 18 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
315/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola óvodai létszámát 2003.
május 1. napjától – a racionális létszámgazdálkodás fenntartása érdekében – egy
óvodapedagógus álláshellyel csökkenti, így a jóváhagyott 9 fıs óvodai létszám 8 fıre
csökken. A létszám csökkentése végleges, a feladatellátás színvonalát nem befolyásolja.
Megállapítja, hogy a felszabaduló közalkalmazotti munkaerı átcsoportosítására sem
intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben nincs lehetıség, ezért – a
felmentési idı figyelembe vételével – egy fı óvodapedagógus közalkalmazott jogviszonyát
meg kell szüntetni.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elı,
továbbá a polgármestert, hogy a létszám leépítés során hozott munkáltatói döntés pénzügyi
kötelezettségének teljesítéséhez az egyszeri hozzájárulást igényelje meg.
Határidı:

Felelıs:

A létszámcsökkentés tekintetében: 2003. január 1.
A többletköltség pályázatának benyújtására: 2003. április 10.
A rendelet módosítása tekintetében: 2003. június hónap.
A lészámcsökkentés végrehajtásáért: Fülöp Istvánné igazgató
Pályázat benyújtásáért: Dr. Dávid Imre polgármester.
A rendelet módosításáért: Dr. Csorba Csaba jegyzı.

13. Napirendi pont
Tájékozató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, az intézmények
finanszírozási helyzetérıl szóló tájékoztatót a bizottság megvitatta, azt elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
A képviselı-testület a bizottság javaslatával egyhangú 18 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
316/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl „ tárgyú elıterjesztést fogadja el.
2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. október 31.-i idıponttal zárolja a Liget Fürdı
bevételi és kiadási elıirányzatait. A bevételek és kiadások zárolása 289.308.-eFt fıösszegben
történt, a következık szerint:
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Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
Felújítási kiadások
Beruházási kiadások

Eredeti I.módosított
12.622
12.974
5.072
5.179
22.357
21.865
2.000
310.359

2.750
311.751

Összes kiadás
352.401
354.519
Sajátbevétel
65.474
66.814
Felhalmozási célú bevétel
250.679
246.679
Önkormányzati támogatás
36.248
40.248

III. Módosított
13.001
4.871
22.854
2.211
3.084
19.190
65.211
37.502
27.709

Összes bevétel
352.401
354.519
65.211
A zárolást a költségvetési rendelet módosításánál keresztül kell vezetni.

Zárolás
+ 27
- 308
+ 989
- 2.211
+ 334
- 292.561
- 289.308
- 30.090
- 246.679
- 12.539
- 289.308

Határidı: azonnal
14. Napirendi pont
Gyomaendrıd Öregszılıi ivóvíz beruházás lakossági bekötések
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Jakus Imre képviselı, mint öregszılıi településrész választókerület képviselıje elmondta, a tegnapi
nap a jegyzı úrral, a hivatal mőszaki osztályának vezetıjével és az utca bizalmikkal megvitatták azt a
két alternatívát, ami az elkészült ivóvízhálózatra való házi bekötések költségeire vonatkozóan
felmerült.
Mint emlékezetes a képviselı-testület a szeptember havi ülésen döntött arról, hogy a házi bekötéseket
a Rau és Társa Bt. végzi el 8.400 Ft/ingatlan költségen. Ez azonban a Vízmővek Vállalat által elıírt
bekötési feltételek miatt lehetetlenné vált. A vállalat által meghatározott feltételek szerinti bekötések
ebbıl a költségbıl nem hozhatók ki, a megnövekedett költségek jelentıs terhet jelentenének az
ingatlan tulajdonosok számára, ami nehezíti a rákötések elvégzését. Az egyébként is megnövekedett
költségő beruházásban az önkormányzat a házi bekötések finanszírozását nem tudja felvállalni, ezért a
bekötéseket minden ingatlantulajdonosnak saját finanszírozásban kellene elvégeznie. Így azonban
veszélybe kerülhet a 67 %-os rákötési arány teljesítése. Ennek megelızése érdekében az
önkormányzat vállalná, hogy támogatást nyújt a bekötést vállaló személyeknek, melyre az alábbi
lehetıségek merültek fel:
Elsı variációban az ingatlantulajdonos megfizeti a 14.000 Ft-os hozzájárulást. Ekkor az önkormányzat
vállalja a bekötés költségeit, a földmunka és a vízóra akna kivételével. Támogatásként 1 év kommunális
adómentességet biztosít. Második variációban az önkormányzat eltekint a 14.000 Ft/ingatlan lakossági
hozzájárulástól és szociális támogatásként 10.000 Ft/ingatlan támogatást nyújt. Ebben az esetben minden
ingatlantulajdonos saját maga finanszírozza a házi bekötését.
A fentiekben említett egyeztetı megbeszélésen végül az érintett lakosság megértéssel volt, és az
elıterjesztett lehetıségek közül a II. variáció szerinti megoldást fogadta el, azzal a feltétellel, hogy a
mőszaki osztály igyekezzen minden lehetıséget megragadni annak érdekében, hogy az egy ingatlanra esı
bekötési költség minél inkább közelítse a 33.000 Ft-ot, azt ne haladja meg.
Kovács Mihály képviselı nem igazán értette, hogy a terv, amit a Vízmővek Vállalat egyszer jóváhagyott,
engedélyezett, hogy változott meg úgy, hogy e miatt a bekötési költség duplájára emelkedik.

329

Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a Vízmő vállalat fımérnöke ígéretet tett arra, hogy
igyekeznek a rákötés költségét 20.000-25.000 Ft-on belül tartani.
Ha minden a tervek szerint alakul, úgy az ingatlan tulajdonosok tavasszal megkezdhetik a rákötéseket.
Megköszönte Jakus Imre képviselı úr segítı közremőködését, majd felkérte a képviselıket a II.
alternatíva szerinti határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
317/2002. (XII. 19.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának beruházásában megvalósuló Öregszılıi ivóvízhálózat
fejlesztéséhez kapcsolódó házi bekötések elvégzését minden ingatlantulajdonosnak saját
költségén kell elvégeznie. A korábban megállapított 14.000 Ft/ingatlan lakossági hozzájárulás
megfizetésétıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete eltekint.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete minden tényleges házi bekötéshez 10.000 Ft szociális
támogatást nyújt.
3. /
Jelen határozat életbe lépésével egyidejőleg Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
202/2002. (IX.19.) KT. Sz. határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
15. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. szolgáltatási árainak 2003. évre tervezett változása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelemmel
fordult a képviselı-testület felé, hogy az általa végzett szemétszállítás, parkfenntartás, temetıi
szolgáltatások és a gyepmesteri tevékenység díjtételeinek 2003. évre vonatkozó emelését hagyja jóvá.
Az árváltoztatási kérelmet több bizottság tárgyalta, de nem minden kérdésben született konszenzus,
csak a temetıi díjtételek esetében született döntés. A szemétszállítási díjak emelését nem javasolták a
bizottságok elfogadásra a képviselı-testületnek, mert a 15%-os emelést nagymértékben befolyásolja
az önkormányzat költségvetési pozícióját, hiszen a díj fedezetét valamilyen szinten a kommunális adó
képezi. A tárgyaló bizottságok véleménye az volt, hogy a költségvetés készítése során térjenek vissza
a szemétszállítási díjtételek emelésére. A bizottságok nem kívánnak az infláció mértékétıl jelentısen
eltérni, elızetesen az infláció mértékét 5-6 %-ban határozták meg.
A parkfenntartási díj költségeinek növekedése a gondozás alá esı területek növekedésébıl adódik. Az
újonnan ültetett fák gondozása és a kialakított újabb parkfelületek megóvása valóban növelhetik a
parkfenntartás költségeit, de a bizottságok véleménye alapján ebben az esetben is a költségvetés
készítése során térnek vissza a díjak meghatározására.
A Gyepmesteri Telep üzemeltetése a tájékoztató szerint évek óta veszteséges. A kft. 2003. évtıl csak a
lakossági állati hullákat fogadná be, a vállalkozók nagy létszámú állattartó telepein keletkezı
hulladékot nem, melynek elszállításáról minden vállalkozó önállóan lenne köteles gondoskodni. A
lakossági állati hulladék ártalmatlanításának díjszabása az ATEV szállítási árának 50 %-ban kerülne
meghatározásra. A jelenlegi (59 Ft + ÁFA +szállítás) ATEV díjszabást figyelembe véve 2003. évtıl a
lakossági állati hulladék befogadásának díja hozzávetılegesen bruttó 40-45 Ft/kg-ban kerülne
megállapításra. A bizottsági üléseken felvetıdött, hogy az állattartással foglalkozó vállalkozókat
negatívan sújtja, hogy a határozati javaslat 4. pontjának megfelelıen a jogi személyektıl nem veszik át
az állati hullákat.
A bizottságok véleményére figyelemmel a januári képviselı-testületi ülésre ismét elı kell terjeszteni
azokat az emelési javaslatokat, melyekben nem született konszenzus.
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Katona Lajos alpolgármester hozzászólásában elmondta, a következı idıszakban a
Környezetvédelmi Felügyelıség jobban fog figyelni az állati hulladék kezelésére, mint eddig.
Valamilyen megoldást kell erre találni. Elfogadható az is, hogy a teljes összeg 50%-át a lakosság, a
másik 50%-át a vállalkozó téríti meg.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel, hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket
hozzák meg döntésüket a napirendi pont 2. pontjával kapcsolatosan, a 1., 3., 4. pontot a januári
képviselı-testületi ülésen ismét elıterjesztik.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
318/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. által végzett temetıi
szolgáltatásokra vonatkozó árváltozás mértékét 15 %-ban fogadja el.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 24/2002.(XII.27.) KT. sz. rendelettel módosított
26/2000.(XI.2.) KT. sz. rendelet mellékletében szereplı díjtételeket felváltó 2003. évi új
temetkezési díjtételek a 2003. évi költségvetési rendeletben kerüljenek szabályozásra.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Csorba Csaba jegyzı

16. Napirendi pont
Tourinform Iroda tartós üzemeltetésének pályázati úton történı meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos alpolgármestert a napirendi pont ismertetésére.
Katona Lajos alpolgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, hogy a Tourinform Iroda
üzemeltetésére a megállapodás 5 év idıtartamban a Rekline Stúdió Egyéni Céggel került megkötésre.
A megállapodás 2002. február 28. napjával lejárt. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a bérleti
jogviszonyt a jelenlegi bérlıvel változatlan feltételek mellett 2003. március 1. napjáig
meghosszabbította.
Az eddigiek során az üzemeltetı alapvetıen ellátta a feladatát, de bizonyos hiányosságok merültek fel,
ezért az iroda üzemeltetési feltételeit újra kell szabályozni, illetve kiegészíteni. Az újraszabályozás
érinti az iroda tevékenységi körének bıvítését a rendezvény-szervezéssel. A rendezvények
szervezésével, lebonyolításával, finanszírozásával kapcsolatban új elem a megvalósíthatósági
tanulmány, amelyet az iroda vezetıje köteles elkészíteni, és a polgármesternek benyújtani. Az évente
megrendezésre kerülı turisztikai kiállítás tourinform irodát érintı feladatai rögzítésre kerültek a
pályázatban. A pályázat konkrétan meghatározza a helyi rendezvényekben való részvételt, azok
kötelezı feltételeit. Fontos a helyi idegenforgalom szervezése szempontjából a szezonra esı fontosabb
rendezvények, naptárának az elkészítése, amelyet az iroda vezetıjének tárgyév április 1.-ig kell
teljesítenie. A korábbiakhoz képest az iroda a meghatározott kettı helyi rendezvényt köteles
megszervezni és lebonyolítani. Az iroda igény szerint készít a város idegenforgalmi nevezetességeit
bemutató, és a településen való tájékozódást segítı kiadványokat, és azokat értékesíti.
Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság valamint a Városfenntartó
és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel, hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket
hozzák meg döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
319/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Fı út 173 - 179. szám
alatti ingatlanban lévı Tourinform Iroda mőködtetését az alábbi pályázati kiírás alapján 2003. március
1. napjától kezdıdıen 5 éves idıtartamban meghirdeti.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó elıírások ingyenesen átvehetık
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán.
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/112 mellék.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Tourinform Iroda" jeligével ellátva 2003. január 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy elızı napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat elsı példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget. A fenti határidı
elmulasztása jogvesztı!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt a 2003. februári ülésén.
A pályázat elızetes véleményezését és a döntés elıkészítését Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1995. (X.24.) KT. számú rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
1. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete 2003. március 1. napjától tartós üzemeltetésre felajánlja
a tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Fı út 173 - 179. szám alatti ingatlanban lévı Tourinform
Irodát a hozzátartozó tevékenységek továbbfolytatásának jogával.
2. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség
nélküli társaságok akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek, akik a
pályázatban kiírt tourinform iroda profil kötött mőködését biztosítják, az ingó és ingatlanvagyon
állagának megırzésére garanciát vállalnak.
3. Az iroda tevékenységi köre:
Utazásszervezés, idegenvezetés,
Hirdetési tevékenység,
Kiadványok készítése,
Rendezvényszervezés.
4. Az irodát vezetı személy, valamint az alkalmazott dolgozók részére az alábbi képesítések
szükségesek:
Irodavezetı: egyetemi vagy fıiskolai végzettség, elınyt jelent az idegenforgalmi
szakmenedzser, turinformátor szakirányú végzettség,
Alkalmazott ( -ak ): legalább egy idegen nyelvbıl ( angol vagy német )
középfokú nyelvvizsga.
5. A pályázó adjon tájékoztatást a pályázatában ezen a területen végzett munkájáról, ismertesse a
referenciáit.
6. A pályázó legyen képes teljesíteni az iroda idegenforgalmi szolgáltató, koordináló feladatát a
város és a régió érdekeit szem elıtt tartva, ehhez megfelelı kapcsolatokkal és térségi ismeretekkel
rendelkezzen.
7. A pályázó:
- Biztosítja a Tourinform Iroda név használatával kapcsolatos feltételeket. A Magyar
Turizmus Rt.-vel a névhasználatra vonatkozó szerzıdést megköti.
- Teljesíti az idegenforgalommal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatást.
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Teljesíti a Magyar Turizmus Rt.-vel történı adatszolgáltatást, illetve részt vesz a Magyar
Turizmus Rt. által a tourinform irodák részére szervezett képzésben.
8. A pályázó vállalja, hogy:
- Igény szerint készít, és a tourinform irodában értékesíti a város idegenforgalmi
nevezetességeit bemutató, és a településen való tájékozódást segítı kiadványokat.
- Rendszeresen részt vesz az évente megrendezésre kerülı turisztikai kiállításon. Minden év
december 31.-ig elkészíti a kiállításon való részvétel megvalósíthatósági tanulmányát,
melyet ezen idıpontig benyújt a polgármesterhez. A megvalósíthatósági tanulmányban
ismertetni kell a bemutató tér nagyságát, a pavilon arculatát, elhelyezkedését valamint a
bemutatkozó anyagát.
- Elkészíti az idegenforgalmi szezonra esı turisztikai szempontból jelentıs rendezvények
naptárát, a tárgyév április 1.-ig. Továbbá évente két alkalommal megrendezésre kerülı
rendezvényre elkészíti a megvalósíthatósági tanulmánytervet. Elkészíti és benyújtja a
finanszírozáshoz szükséges pénzeszközök igénylését, lefolytatja a szükséges pályáztatási
eljárást, gondoskodik a rendezvény lebonyolításáról.
- Az idegenforgalom szempontjából fontos szálláshelyek, és a vendégéjszakák
nyilvántartását, illetve azokból egy használható adatbázist alakít ki, a szerzıdés aláírását
követı egy éven belül.
- Minden év november hónapjában beszámol a képviselı – testület ülésén. A beszámolóban
részletesen bemutatja az iroda személyi állományát, valamint az éves tevékenységet. Az
éves tevékenység bemutatásában részletesen ki kell térni, hogy milyen rendezvényeken
vett részt, milyen szolgáltatást nyújtott, és milyen rendezvényeket szervezett.
9. Az üzemeltetés idıtartama: 5 év.
10. Az üzemeltetési díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie.
11. Pályázónak ajánlati kötöttséget kell vállalnia arra, hogy az általa megajánlott üzemeltetési díjat
elıre, a tárgyhó 15. napjáig a tulajdonos által kibocsátott számla alapján határidıre megfizeti. A
tulajdonos 2003. évtıl kezdıdıen az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a
következı évi üzemeltetési díj mértékét. Az üzemeltetési díj módosításának esedékessége a
tárgyévet megelızı év november 30.
12. Az irodával kapcsolatos valamennyi költség az üzemeltetıt terheli. Gyomaendrıd Város
Önkormányzata külön megállapodás alapján csak indokolt esetben biztosít támogatást az
üzemeltetéshez. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a megvalósíthatósági tanulmány alapján a
külön megállapodásban szabályozottak szerint hozzájárul a szakmai kiadványok és rendezvények
költségeihez.
13. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a pályázóval szemben a pályázati anyagban tartalmi
követelményként határozza meg a hirdetés, rendezvényszervezés, a város idegenforgalmában való
koordináló tevékenységekre vonatkozó fejlesztési célok javaslatát. Üzemeltetınek az általa közölt
és a tulajdonos részérıl elfogadott fejlesztési célok teljesítésére kötelezettséget kell vállalnia az
üzemeltetési szerzıdésben.
14. A pályázathoz üzleti tervet kell csatolni, amely a tevékenység gazdaságosságát megalapozza. Az
üzleti tervben be kell mutatni az egyéb tevékenységet, a költségekhez való hozzájárulás mértékét.
15. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást a TB-tıl, a Vám- és Pénzügyırség
Országos Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-tıl, hogy köztartozása
valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs a pályázónak.
16. Gyomaendrıd Város Önkormányzata az egész pályázatra vonatkozóan 60 napos ajánlati kötöttség
köt ki. A nyertes pályázónak ezen idı alatt kell teljesíteni a megállapodás megkötéséhez szükséges
pályázati kiírásban kikötött feltételeket.
A pályázónak nyilatkoznia kell:
- A mőködéssel kapcsolatos feltételrendszerrıl, és a költségvállalásról,
- Az üzemeltetési díj mértékére,
- Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek megtérítésére, a közüzemi szolgáltatókkal való
szerzıdések megkötésére.
A pályázatok elbírálásánál az alábbi kiemelt szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez:
1. aki tevékenységét gyomaendrıdi székhellyel gyakorolja,
2. aki a fejlesztési célokra megalapozottan a legjobb ajánlatot teszi.

333

A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidın túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt
feltételeknek, az elıírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem
számítható fel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Határidı: 2003. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy a tartósbérletbe
adott önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosításának esedékessége 2002. december 31. A
bérleti díjak módosításának alapja a szerzıdésekben kikötött KSH által megadott fogyasztói árindex. A
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex január - október hónappal bezárólag 5,4 %.
Az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta, és a bérleti díjak 6 %-os emelését javasolja a képviselıtestületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
320/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
1./Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségbérleti díjakat 6 %kal megemeli 2003. január 1. napjától kezdıdıen 2003. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése

Bruttó bérleti díj

Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Hısök u. 56 14,10 m2
Nagylaposi Tárház Bt.

1.105.330,- Ft/év
8.190,- Ft/hó

Szabadság tér

4.452,- Ft/hó

Buszállomás-tarfik
Hısök u. 56.
22 m2 iroda ( közjegyzı )

4.357,-Ft/hó

Hısök u. 56.
22 m2 iroda ( kistérségi stat. megbízott )
2./ A bérleti díjak felülvizsgálata 2003. november 1-vel válik esedékessé.

4.357,-Ft/hó

Határidı: 2003. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett tevékenységekrıl
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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 a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
önkormányzati tulajdonú társaság, melynek tevékenységét a Képviselı-testület új összetételére
tekintettel be kívánjuk mutatni. Az anyag tájékoztató jellegő, mely a kft. jelenleg végzett
tevékenységeit foglalja össze, és mutatja be azok költségvonzatait. Az egyes tevékenységeket az
önkormányzattal kötött szerzıdések feltételei szerint végzi a kft., az egyes díjszabásokat pedig az
önkormányzati rendeleteknek megfelelıen határozza meg, melyeket elızıleg a Képviselı-testület
jóváhagy. A Kft által végzett tevékenységek a következık: temetkezési szolgáltatás, települési szilárd
kommunális hulladékszállítás, parkfenntartás, közútkezelés, Ipari Park, gyepmesteri telep.
A településen a szemétszállítás vonatkozásában komoly problémát jelent az illegális szemétlerakók
létesülése. Az ez által megnövekedett szállítási költségek egyrészt gondot okoznak a Gyomaszolg Kftnek, másrészt jelentısen rontják a városképet és közegészségügyi szempontból is veszélyt
jelenthetnek. Novembertıl a mezııri szolgálat bevonásával intenzívebb közterületi felügyelet
mőködik a város területén, mely a szemétszállítási idıpontokkal összhangban végzi a megszokott
illegális szemétlerakó helyek ellenırzését. Az idei évben felmérés készült a városban telephellyel
rendelkezı vállalkozások hulladékkezelésének módjáról. Azon vállalkozók, akik nem rendelkeznek
szemétszállítási szerzıdéssel, és nem tudják bizonyítani a telephelyükön keletkezett hulladék más
módon történı ártalmatlanítását szemétszállítási szerzıdés megkötésére kötelezhetık.
A település zöldterületeinek gondozását is a Gyomaszolg Kft. végzi, évenként megújított
parkfenntartási szerzıdés alapján, amely tartalmazza a frekventált fekvéső zöldterületek fenntartási
munkáit. A közterületen elhelyeznek továbbá padokat, szemétgyőjtıket és egyéb berendezési
tárgyakat.
A Gyomaszolg Kft. feladatai közé tartozik az önkormányzati utak kezelése, fenntartása és
állagmegóvása is.
A Kft. 1999-ben pályázatot nyújtott be az Ipari Park cím elnyerésére a Gazdasági Minisztériumhoz,
melyet a Kft. még az év decemberében elnyert. Ezt követıen az alap infrastruktúra kiépítését
szorgalmazta a város, mely I. ütemének megvalósítása napjainkban fejezıdött be. A közmővek
jelentıs része elkészült, az út aszfaltozása is megtörtént. Az ingatlan közmővekkel való ellátásával
megnyílt az út a nagyobb befektetık városunkba történı beáramlása elıtt. További tevékenységek
közé tartozik a gyepmesteri telep üzemeltetése is. A gyomaendrıdi gyepmesteri telep
igénybevételének jelentıs részét a nagy állattartók adják, emiatt keletkezik jelentıs veszteség.
Megoldást az jelenthet, ha az állattartók közvetlenül kötnek szerzıdést az ATEV-vel, akkor azonban
jelentısen megnövekedhet az illegális elhelyezés, vagy továbbra is a gyepmesteri telepre szállítják a
hullákat, azért azonban annyit fizetnének amennyit az ATEV a Gyomaszolg Kft. felé leszámláz. Az
áremelés fokozottabb ellenırzéssel kell, hogy járjon, különben megnövekszik a szabályszerőtlen
elhelyezés.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetı igazgatója kiegészítésként elmondta, hogy a
szemétszállítás tekintetében fontosnak látja az illegális szemét lerakóhelyek felszámolását, valamint a
vállalkozások esetében kötelezıvé tenni a kukák kihelyezését.
Dezsı Zoltán képviselı felvetésében elhangzott, hogy a kukák kihelyezését illetıen az érvényben lévı
rendeleteket kell alkalmazni. Kérdésében elhangzott, hogy a kft nem tervezi újabb szemétszállító jármő
– kukásautó -beszerzését?
Jakus Imre képviselı felvetette, hogy valamely településeken bevezették a zsákos szemét elszállítást,
mely azt takarja, hogy az önkormányzatoknál lehet vásárolni a város nevével ellátott zsákot 100 Ft-ért, így
az ezekben összegyőjtött szemetet elszállítják. Ha valaki nem ilyen zsákban teszi ki az elszállítandó
szemetet, a szemétszállító nem győjti be a zsákot. Véleménye szerint Gyomaendrıdön is be kellene ezt
vezetni.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a parkfenntartási
munkák során a parkokban lévı növények szépen vannak gondozva. A Bajcsy Zs. úton tovább kellene
folytatni a parkosítást.
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Fábián Lajos a felvetésekre reagálva elmondta, hogy új szemétszállító gépjármő beszerzése 27 millió Ft,
ami nagyon drága. Jelenleg 2 db kukásautó és 1 db MTZ traktor győjti a szemetet.
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban elmondta, hogy 2003 tavaszán el kell kezdeni a
kommunális hulladéklerakó üzemeltetését. Errıl 2003. január 16-án lesz megbeszélés.
További észrevétel, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
321/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. tevékenységérıl szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
19. Napirendi pont
Tájékoztató a költségalapú bérlakásokról
Uhrin Zoltánné a humánpolitikai osztály vezetıje tájékoztatásában elmondta, hogy az elmúlt
humánpolitikai bizottság ülésén döntés született a Magtárlaposi és az Endrıdi úti költségalapú
bérlakások bérlıinek kijelölésérıl. 2002. november 27-én megtörtént a fiatalok részére a sorsolás. A
fiatalok elégedettek voltak, minden rendben zajlott, a bérleti szerzıdést mindenki megkötötte, a
lakásokba már be is költöztek.
Ugyanezen a napon délután az idısek részére is megtörtént a lakás kiválasztás, ahol a tíz kijelölt
bérlıbıl nyolc bérlı jelent meg. Az Endrıdi úton tehát öt bérlıvel lett a bérleti szerzıdés megkötve, a
többi lakásokra további pályázat lett kiírva. A kiírásra eddig 7 pályázat érkezett be.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy egyre több az érdeklıdı az
önkormányzati lakások iránt, ezért a jövı évben további bérlakások építését tervezik a Mirhóháti úton
lévı ingatlanra.
További észrevétel, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
322/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a költségalapú bérlakásokról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidı: azonnal
20. Napirendi pont
Tájékoztató a 2002. évi pályázatokról
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy az Önkormányzat
2002. január 1-2002. december 31. közötti idıszakban 37 db pályázatot nyújtott be. Eddig 30 pályázat
elbírálása történt meg, melybıl 24 részesült összesen 465.891.372 Ft támogatásban, 7 benyújtott
pályázat elbírálása folyamatban van.
Az Intézmények összesen 35 db pályázatot nyújtottak be 2002-ben kihasználva a minisztériumok és a
különbözı alapítványok támogatási lehetıségeit.
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A tájékoztatót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság decemberi ülésén megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.

A képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2002. évi pályázatokról készült
beszámolót.
Határidı: azonnal
21. Napirendi pont
Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosa jóváhagyásra beterjesztette az intézmény 2002. december
16. és 2002. december 31. közötti téli szabadságolását.
További észrevétel, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak
egységes, 2002 december 16-tól, 2002. december 31. napjáig tartó szabadságolását
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
22. Napirendi pont
Barna Mária panaszos ügye
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a képviselı-testület utasította a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél mőködı felügyelı bizottságot, hogy vizsgálja meg Barna Mária
gyomaendrıdi lakos panaszát. A felügyelı bizottság a panaszos beadványát részletesen megtárgyalta
és a felügyelı bizottság egyhangú véleménye szerint kegyeletsértés nem történt. A halott emlékének jó
hírének megsértésére nem volt alkalmas a cselekmény, a halott lezárt erre a célra szolgáló szállító
koporsóban volt, a készülék pedig dobozba csomagolva.
A gépkocsivezetı a Korm rendelet 45.§-ban foglaltakat, nevezetesen „a közúton történı szállítás
esetén várakozni csak a szállítási feladat ellátásához szükséges ideig lehet” valóban megsértette, ezzel
kapcsolatban az ügyvezetı a szükséges intézkedést megtette, nevezett dolgozót írásban figyelmeztette.
A felügyelı bizottság vizsgálta továbbá, hogy a hozzátartozót esetleges anyagi kár érte e amiatt, hogy
a gépjármő Békéscsabára és onnan vissza Békésen keresztül közlekedett, és nem a Gyomaendrıd,
Mezıberény, Békéscsaba útvonalon. A két útvonal közötti km eltérés 5 km-en belül van, így anyagi
kár a hozzátartozót nem érte.
Az ÁNTSZ az ezzel kapcsolatos vizsgálatot szintén lefolytatta, ennek eredményét a képviselı testület
ismeri. A felügyelı bizottság az ügyvezetı intézkedését megfelelınek ítélte meg, mely igazodott a
cselekmény súlyához.
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Észrevétel, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket
a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYOMASZOLG Ipari Park Kft-nél mőködı
felügyelı bizottság jelentését, melyet Barna Mária Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 19/A fsz.1. sz.
alatti lakos panaszának kivizsgálása eredményeként hozott meg, tudomásul veszi, egyben
megállapítja, hogy az ügyvezetı intézkedése megfelelı volt.
A Képviselı-testület ezúton is megköszöni a panaszos segítı szándékú észrevételét!
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményérıl a panaszost, és a
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetıjét tájékoztassa.
Határidı 2002. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
23. Napirendi pont
Szabóné Koleszár Edina kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy Szabóné Koleszár Edina képviseletében
Dr. Koleszár József Gyomaendrıd, Fı út 2. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a T.
Képviselı – testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 02774/2 hrsz-ú, 2 ha 6236 m2
területő, szántó anyaggödör mővelési ágú 14,99 AK értékő földrészletet értékesítse részére. Az érintett
ingatlan az egyéb vagyon részét képezi, amely forgalomképes. Természetben a 46-os fı út közvetlen
közelségében a Soczó – zughoz vezetı „olajosok” útja mellett található. Az ingatlanra Szabóné
Koleszár Edina részére az ingatlan-nyilvántartásadatai alapján földhasználati jog van bejegyezve.
Kérelmezı a földterületen az EU-os szabványoknak is megfelelı „természetközeli” vadgazdálkodást
kíván folytatni, mely fejlesztésére pályázatot nyújtott be, melynek elnyerési feltétele a tulajdonjog
megszerzése. A jelenlegi forgalmi érték 6.000,- Ft/AK, de tekintettel a földterület nagyságára és
aranykorona értékére, a forgalmi értéket 5.000,- Ft/AK értékben javasolta megállapítani értékesítés
esetén, így a forgalmi érték kerekítve 75.000,- Ft-ot tesz ki.
A Bizottsági Elnökökbıl álló munkacsoport a kérelmet megtárgyalta és javasolja a földterület
értékesítését 75.000,- Ft összegben kérelmezı részére.
Czibulka György képviselı a napirendi pontot illetıen tartózkodást jelentett a szavazástól.
Dr. Dávid Imre polgármester javaslatában elhangzott, hogy egészítsék ki a határozati javaslatot azzal,
hogy Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az adásvételi szerzıdés megkötésének további
feltételeként köti, hogy a képviselı-testületi ülést követı 30 napon belül a használati jog
megszerzésével kapcsolatban bírósági eljárást nem kezdeményeznek a használóval szemben.
Észrevétel, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatot 17
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat a tulajdonát képezı 02774 hrsz-ú
2 ha 6236 m2 területő, szántó anyaggödör mővelési ágú 14,99 AK értékő földrészletet
értékesíti Szabóné Koleszár Edina, Gyomaendrıd, Fı út 2. szám alatti lakos részére 75.000,Ft összegben.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az értesítés kézhezvételétıl számított 8 napig tartja
ajánlatát. Vevı a vételár teljes összegét a szerzıdés aláírásával egyidejőleg köteles megfizetni.
Az adásvételi szerzıdés megkötése a vevı nyilatkozatát követıen legkésıbb 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az adásvételi szerzıdés megkötésének további
feltételeként köti, hogy a képviselı-testületi ülést követı 30 napon belül a használati jog
megszerzésével kapcsolatban bírósági eljárást nem kezdeményeznek a használóval szemben.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a vevı nyilatkozta alapján felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2003. Január 31.
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 az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján kezdeményezte,
hogy a Gyomaendrıd szennyvízberuházás IV. ütem közbeszerzési eljárás – részvételi jelentkezések
tárgyú elıterjesztés megvitatása zárt ülés keretében történjen.
A zárt ülés elrendelésére tett javaslatot a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/2002.(XII. 19.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
Gyomaendrıd szennyvízberuházás IV. ütem közbeszerzési eljárás – részvételi jelentkezések
tárgyú elıterjesztés megvitatása zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
A továbbiakban a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja
alapján az alábbi napirendek megtárgyalására szintén zárt ülés keretében kerül sor.
1. Javaslat Gyomaendrıd Város „Díszpolgári” cím adományozására
2. Néhai Békési Józsefné volt Gyomaendrıd, Sugár u. 81 Szám alatti lakos idıskorúak járadéka
ügye
3. Kiegészítı családi pótlék megszüntetése ügyben érkezett fellebbezés
4. Lakásfenntartási támogatás elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, a közelgı ünnepek alkalmából mindenkinek kellemes
karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag boldog új évet kívánt, majd a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Császárné Gyuricza Éva
hitelesítı

Csányi István
hitelesítı
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