Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
1/2003.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. január 30-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, 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, 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 17 fı, Ifj. Dógi János és Knapcsek Béla
képviselık jelezték, hogy késıbb fognak érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Dezsı Zoltán és Hangya Lajosné képviselıket.
/Ifj. Dógi János képviselı megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 18 fı/
A köszöntı után röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
A decemberi ülésre elıterjesztett költségvetési tervezet még jelentıs hiányt
tartalmazott, hiszen akkor még a költségvetési törvény tényleges számadatai nem
voltak ismertek. Azóta a költségvetési törvény megjelent, melyben változtak a
normatív támogatások. Az önkormányzati intézményekkel az egyeztetések jelenleg is
folyamatban vannak, érezhetıen szoros költségvetés vár az idei évben a városra. A
három nagy beruházást, melynek értéke kb. 2,4 milliárd Ft, be tudjuk fejezni, de azért
kb. 60-70 millió Ft-os hiány várható, ami az egész költségvetésnek nincs 2%-a. Likvid
szempontjából lesz gondja a városnak, amikor esetenként 400-500 millió Ft-ot is ki
kell fizetni egy hónap alatt.
Foglalkoztatás szempontjából a város maradt továbbra is hátrányos helyzető település,
ami a költségvetés szempontjából jó.
• 2003. január 13-án a Fürdı beruházás elkezdıdött, remélhetıleg ısszel befejezıdik,
ha a Phare pénzzel nem lesznek további gondok.
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A 15 környezı településsel a szúnyoggyérítésre szóló elıszerzıdést megkötötték,
mintegy 72 millió Ft értékben.
Dr. Koleszár Józseffel nem került aláírásra az adásvételi szerzıdés, mivel bírósági
keresetet nyújtott be a Kisréti vadásztársaság.
Császárné Gyuricza Éva és Dezsı Zoltán képviselık indítványt nyújtott be
Gyomaendrıd Város drogprevenciós programjának bıvítésére, melyben bıvíteni
javasolják a drogmegelızési programot. A program támogatására 400 ezer Ft-os
támogatási összeget különítettek el az ez évi költségvetésbe.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Brunszvik Teréz díjat kapott Dr. Csoma Antal
Gáborné óvodapedagógus. Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében gratulál a
kitüntetéshez és további jó munkát kívánt.

/Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
•

A képviselı-testület nagyenyedi kirándulásárnak részletes programja kiosztásra került.
Kérte a képviselıket, hogy a februári testületi ülésre döntsék el, hogy ki szeretne a
kiránduláson részt venni.

Megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévıket van e
napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában felvetette, hogy a képviselı-testületi ülések
elıterjesztéseit takarékosabb és korszerőbb lenne e- mailen eljuttatni a képviselıknek. Ez a
megoldás papírtakarékosabb lenne, és kevesebb munkát jelentene az ezzel foglalkozó hivatali
dolgozóknak is. Ugyanakkor a képviselıknek sem foglalna annyi helyet az anyagok tárolása.
A helyi sajtó legutóbbi számában olvasni lehetet egy un. rendırségi listáról, amelyen azon
személyek neve szerepel, akik rendszeresen ittas állapotban vezetnek gépkocsit. Errıl kért
volna bıvebb felvilágosítást, mivel tıle is többen érdeklıdtek ezzel kapcsolatosan. A
vendéglátósok körében ez elég nagy felháborodást keltett, mivel a vendéglátóegységeket
többnyire az emberek gépjármővel közelítik meg. Érdekesnek tartotta, hogy bizonyos
személyeket ilyen eszközökkel kell jobb belátásra bírni, hogy alkoholos állapotban vezet vagy
nem, véleménye szerint ezzel nem kellene a vendéglátósokat sújtani.
Szintén a helyi sajtóban volt olvasható, a polgármester és a képviselık vagyonnyilatkozata. A
polgármester vagyonnyilatkozatából meglepetten értesült arról, hogy nyugdíjba ment.
Véleménye szerint errıl tájékoztatni kellett volna a lakosságot is és a képviselı-testületet is.
A 14. Napirendi ponttal kapcsolatosan, mely a Gold Menü Kft. kérelme, melyben a határozati
javaslat konkrétan nem tartalmazza, hogy a kérelmezı által igényelt vízmennyiséget mire
használná, ugyanis a napi 1 m3 termálvíz, amire kérné arra nem elegendı. Kérné, hogy
teljesebb elıkészítés után kerüljön csak megtárgyalásra.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az elsı felvetéssel
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, a hivatal szakemberei régóta gondolkodnak
azon, hogy a képviselı-testületi elıterjesztések e-mailen történı eljuttatását hogyan lehetne
megoldani. Ezt a kérdést kétfelé venné, egyrészt a nyilvánosság biztosítás, másrészt a
képviselıknek történı biztosítás. A nyilvánosság felé történı biztosítás az internetes oldalon
lesz megoldható, ha az internetes honlap átszerkesztésre kerül, hiszen az önkormányzat
pályázaton nyert az internetes fejlesztésre. Ettıl kezdıdıen mindenki számára, aki internettel
rendelkezik, elérhetı a képviselı-testületi anyag.
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A képviselık felé történı eljuttatáshoz a hivatal részérıl minden eszköz rendelkezésre áll,
viszont a fogadás már problémásabb, mivel a képviselık nagy részének nem biztosított olyan
számítógépes kapacitás, amivel ez megoldható lenne. További probléma még, hogy a
képviselık a kipostázott anyagokba szívesen jegyzetelnek, viszont ha adathordozón juttatjuk
el, akkor otthon vagy a hivatalban kell biztosítani a nyomtatási lehetıséget, vagy itt az ülésen
kell olyan technikai lehetıséget biztosítani, amelyen folyamatosan figyelemmel kísérhetıek a
tárgyalt témák. Természetesen, ha a Képviselı-testület tagjai közül bárki a továbbiakban ilyen
formában kívánja az elıterjesztéseket, úgy ilyen formában juttatjuk el részükre. Jelenleg az
anyag összefőzése számítógépen történik, majd ezt követıen nyomtatódik. A hosszú távú
elképzelés valóban az volna, hogy számítógépes adathordozón vagy interneten juttassuk el az
elıterjesztéseket, de ma még teljes körően ez nem megoldható.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Paraizs Tamás fıhadnagy urat, a rendırırs
parancsnokát, hogy a képviselı úr által kérdezett un. rendırségi listával kapcsolatosan
tájékoztassa a jelenlévıket.
Paraizs Tamás fıhadnagy a felkérésre elmondta, mindenki tudja, hogy a rendırségnek
törvényben elıírt feladata az, hogy a törvénysértıket kiszőrje és lehetıség szerint intézkedés
alá vonja. Nem kivétel ez alól az ittas gépjármővezetés sem, illetve egyéb más törvénysértés
sem. A képviselı úr által említett listát ı személy szerint nem látta, sem kollégái nem kaptak
olyan listát, mely neveket tartalmazott volna. A rendırség nem fejvadász cég, és nem az a
célja, hogy bárkit lejárasson, vagy tönkretegyen, ık a városért dolgoznak.
Természetesen, ha a rendırség tudomására jut, hogy valaki ilyen jellegő, mint az ittas vezetés
cselekményt követ el, kötelességük vele szemben fellépni, ellenırizni. Az a felvetés, hogy
ezzel szórakozó és vendéglátóhelyeket a csıd szélére sodornák nem valós, mivel ez ügyben
több vendéglátóhelység tulajdonosával is folytattak egyeztetést, akik nem sérelmezték, hogy
rendıri ellenırzés történik az adott vendéglátóhely környékén.
Dr. Dávid Imre polgármester a nyugdíjazásával kapcsolatos felvetésre, elmondta, hogy az
érvényben lévı jogszabályok alapján az elırehozott öregségi nyugdíjat a munkaviszony
fenntartása mellett meg lehet igényelni, amikor a dolgozó a megfelelı kort és szolgálati
viszonyt eléri. Így bárki megkérheti a nyugdíj ellátást. Többen vannak a képviselık közül,
akik szintén nyugdíjasok. A választás idıszakában az erre jogosító kort már betöltötte, a
nyugdíjmegállapító határozatot ebben az idıszakban kapta meg. Véleménye szerint
nyugdíjazása nincs összefüggésben sem a munkájával, sem a tevékenységével.
Dr. Csoma Antalné óvodapedagógus megköszönte a gratulációt. Nagy megtiszteltetés
számára ez a díj, melyet az elmúlt 30 évi óvodapedagógusi munkájáért kapott. Nagyon sok
kiválóan dolgozó óvodapedagógus dolgozik itt a városban, és az országban, akik szintén
megérdemelnék ezt az elismerést munkájukért. A díjjal járó anyagi elismerést az óvoda
gyermekeiért létrehozott alapítványnak ajánlotta fel, melynek a törzstıkéjét képezi ez az
összeg.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a felszólalást és további sok sikert kívánt Dr.
Csoma Antalnénak.
További napirend elıtti hozzászólás nem volt a meghívóban szereplı napirend sorrendjét az
alábbiak szerint javasolta módosítani, kiegészíteni.
16-17. napirendként javasolta felvenni a VICE pályázat benyújtása a szennyvíz beruházás IV.
ütemére, valamint a Létszámleépítés jóváhagyása tárgyú elıterjesztéseket.
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Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, egyetértenek e az ülés napirendjével az általa
javasoltak szerint.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. Az állattartásról szóló rendelet módosítása
2. A közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló rendelet módosítása
4. Tájékoztatás a Békés Megyei Vízmővek Vállalat közgyőlése által 2003. évre
elfogadott víz- és csatornaszolgáltatás díjmegállapításáról. A vállalat
társaságosításának koncepciója
5. Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és végzık ár és támogatás
emelése 2003. évre
6. Vészhelyzet rendkívüli védekezéssel
7. Közvilágítás bıvítésére benyújtott kérelmek
8. Gyomaendrıdi Kommunális Hulladéklerakó beruházás keretében történı
kompaktor beszerzésének közbeszerzési ajánlati felhívása
9. Kardos csatlakozása a gyomaendrıdi hulladékkezelési közszolgáltatáshoz
10. Együttmőködési megállapodás gyermekjóléti szolgálat feladatellátására
11. A Városi Családsegítı Központ alapító okirat módosítása
12. Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért kuratórium
tagjának lemondása
13. A köztisztviselık egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok
megállapítása
14. Gold Menü Kft. kérelme
15. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
16. VICE pályázat benyújtása a szennyvíz beruházás IV. ütemére
17. Létszámleépítés jóváhagyása
18. 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 19 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 24/2002.(I.31.), 36/2002.(II.28.),
52/2002.(II.28.), 65/2001.(III.29.), 73/1998.(III.19.), 90/2001.(IV.26.),
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95/2002.(IV.25.), 96/2002.(IV.25.), 106/2000.(IV.27.), 107/2001.(V.23.),
119/2002.(V.30.), 124/2002.(V.30.), 130/2002.(V.30.), 134/2002.(V.25.),
135/2002.(V.30.), 137/2001.(VI.28.), 143/2002.(VI.27.), 156/1998.(V.28.),
158/2002.(VI.27.), 161/2001.(VII.26.), 173/2000.(VII.27.), 174/2000.(VII.27.),
175/2000.(VII.27.),
176/2000.(VII.27.),
180/2000.(VII.27.),
183/2000.(VII.27.), 194/2001.(IX.27.), 202/2002.(IX.19.), 203/2001.(IX.27.),
208/2002.(IX.19.), 213/2000.(IX.28.), 215/2000.(IX.28.), 221/2000.(IX.28.),
226/2002.(XI.4.), 257/2000.(X.26.), 258/2001.(X.25.), 261/2000.(X.26.),
273/2002.(XI.21.), 274/2002.(XI.21.), 277/2002.(XI.21.), 278/2002.(XI.21.),
279/2002.(XI.21.), 281/2002.(XI.21.), 282/2001.(XI.29.), 288/2002.(XI.21.),
293/2002.(XI.21.), 294/2001.(XI.29.), 295/2000.(XI.30.), 300/2002.(XI.21.),
314/2002.(XII.19.),
315/2001.(XII.20.),
318/2002.(XII.19.),
320/2002.(XII.19.), 330/2002.(XII.19.)
KT. számú határozatokról készült
jelentés elfogadja.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Az állattartásról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az 1999. évben elfogadott
állattartási rendelet alapján a lakosság által kiszállított állati hulladékok átvétele a gyepmesteri
telepen ingyenes volt.
A Gyomaszolg Kft. által üzemeltetett gyepmesteri teleprıl az állati hullákat az ATEV szállítja
el, díjtétel ellenében. Az elmúlt év végén az ATEV jelentısen megemelte az ártalmatlanítási
díjat, melyet a Gyomaszolg Kft. nem bír viselni, ezért a költségvetési egyeztetés során az a
javaslat születet, hogy az állati hullák átvétele a lakosság részére is díjköteles legyen. Külön
díjtétel kerülne megállapításra a vállalkozók részére és külön a lakosság részére. A lakossági
díjtétel 33 Ft/kg+ÁFA, a vállalkozók részére 66 Ft/kg+ÁFA.
A véleményezı bizottságok javasolták a díjtétel bevezetését, figyelemmel arra, hogy a
környezı településeken is a lakosság felé díjtétel köteles az állati hullák átvétele.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, az állattartók
számára kellemetlen dolog, hogy amellett, hogy az állat elhullása miatt jelentıs kára
keletkezik még tetemes összeget fizessen azért, hogy azt a gyepmesteri telepen leadja. Nem
vitatható, hogy a javasolt díjtétel egy reális összeg, annak a szemszögébıl, aki a telepet
üzemelteti, de a mai sertés felvásárlási árakat tekintve ez az állattartókat még tovább sújtaná.
Tudomása szerint a város által fenntartott gyepmesteri telepnek, amelynek nyilván van
szervezeti és mőködési szabályzata is, és a dokumentációi – telepengedély stb - is rendben
vannak, lehetısége van arra, hogy az ártalmatlanítási díjból 26 Ft/kg visszaigényeljen az
APEH-tól. Ehhez képest a javasolt 33 Ft /kg+ÁFA díjat soknak tartotta. Véleménye szerint a
visszaigénylés lehetıségének utána kellene járni, mert, ha ezt a 26 Ft-ot tényleg
visszakaphatná a város, úgy csak 7 Ft/kg + 12 % ÁFA díj jönne ki, amit nem lenne érdemes a
lakosságra ráterhelni. Annál is inkább, mert így esetleg újra az állati hullák illegális lerakása
fog megszaporodni.
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Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre hangsúlyozta, nem a 26 Ft-ot lehet visszaigényelni,
hanem az ÁFA-t.
Dr. Csorba Csaba jegyzı további kiegészítésként elmondta, az említett támogatási összeg a
végsı ártalmatlanítót illeti meg. Mivel a Gyomaszolg Ipari Kft. csak győjtı szervezetként
mőködik, aki a telepen elhelyezett állati hullákat tovább adja végsı ártalmatlanításra az
ATEV-nak. Ez a támogatás abban az esetben illetné meg akár a Gyomaszolg Kft-t, akár az
önkormányzatot, ha a végsı ártalmatlanítás itt történne. Mint emlékezetes korábban szó volt
egy ilyen ártalmatlanító telepnek a létrehozásán, mely, ha megvalósult volna, úgy a település
kaphatta volna meg ezt az ártámogatást.
Összegezve: a Gyomaszolg Kft. az ártámogatás igénybevételére nem jogosult, csak az ÁFA –t
tudja visszaigényelni.
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 16 igen szavazattal és 3 tartózkodással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2003.(…..)KT. Sz. rendeletét
az állatok tartásáról szóló 8/1999. (III.10.)KT. Sz. rendelet módosításáról
2. Napirendi pont
Közterületek rendjérıl szóló 25/2001. (XII. 27.) KT sz. rendelet módosítás
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság a közterületek rendjérıl szóló rendeletet módosítását megtárgyalta, mely alapján a
közterület rendeltetéstıl eltérı használata esetén díjat kell fizetni. A jelenleg érvényes díjak
mértéke átlagosan 10 %-kal emelkednek.
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 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2003.(…..)KT. Sz. rendeletét
a közterületek rendjérıl szóló 25/2001. (XII. 27.) KT. számú rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
A települési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertesére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a településen a háztartási
folyékony hulladék ártalmatlanítását, illetve elszállítását - ahol nem szennyvízvezetéke
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történik az ártalmatlanítás- a Hanyecz Kft. végzi a lefolytatott pályáztatási eljárás
eredményeként.
A megbízási szerzıdés alapján minden év decemberében, ha a szolgáltatónak erre igénye van,
árváltoztatást kérhet. Az árváltoztatási kérdést a hatósági ártörvény szabályozza, ennek
megfelelıen egy gazdaságossági számítás alapján a képviselı-testület dönti el, hogyan
szabályozza a szolgáltatói díjtételt. Ezt az igényt a Hanyecz Kft. be is jelentette. Az
elıterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a véleményezı bizottságok megvitatták. Az Ügyrendi
és Jogi Bizottság tárgyalásán megoszlottak a vélemények, mivel a Kft. áremelési kérelme nem
tartalmazott részletes gazdaságossági számítás. A Városfenntartó és Környezetvédelmi, illetve
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságok az áremelést elfogadásra javasolták.
A 2003. évre javasolt áremelés mértéke 11,76 % -66,6 % között változik. Lakossági
szennyvízszippantás díjtétel emelése 11%-os, az árnyékszék, WC tisztítás díjtétele 66%-os
mértékő áremelést tartalmaz.
A Hanyecz Kft.-vel jelenleg érvényben lévı folyékony hulladékszippantási és szállítási
szerzıdés 2003. év áprilisában lejár, tehát a kért díjtételemelés minimális idıtartamra szólna.
Amikor az eredeti árak kialakításra kerültek, a szennyvíz hálózat mértéke a településen
csekély volt, hiszen a szennyvízberuházás akkor még nem indult be. Az alapárak
megállapítása lényegesen nagyobb mennyiségő aknára szóltak, melyek az infláció hatására,
azóta már emelkedtek. Az utóbbi idıben, különösen 2002-ben a szennyvízvezetékre rákötött
ingatlanok száma nıtt, ezzel szemben a vállalkozó állandó költségei nem csökkentek.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jog bizottság elnök véleménye szerint amellett, hogy a fent
elhangzott érveknek sok realitása van, még sem helyes, hogy egy az inflációt lényegesen
meghaladó díjtételemelésre benyújtott kérelmet részletese gazdaságossági számítással nem
támasztotta alá a szolgáltató.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, a szolgáltatási szerzıdés lejártakor az új
feltételeket mindenképpen szükséges átgondolni, annál is inkább, mert a szennyvízberuházás
miatt egyre több lesz a rákötött lakások száma, aminek következtében a Kft. lehetıségei
folyamatosan csökkeni fognak
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 16 igen szavazattal és 3 tartózkodással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2003.(…) KT. sz. rendelete
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1998.(III.30.) KT .sz. rendelet módosításáról
4. napirendi pont
Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 40/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet módosítása.
A Békés Megyei Vízmővek Vállalat társaságosításának koncepciója
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Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette a napirendi pont lényegét.
Mint az elıterjesztésben is látható a téma két részbıl áll. Elsı elsı részében a víz-és csatorna
szolgáltatás hatósági ár kérdésérıl van szó, melyet az elmúlt évben a Képviselı-testület is
elfogadott
A Vízmő vállalat a korábbi anyaghoz képest további árkedvezményt léptetett életbe a csatorna
szolgáltatási díjaknál. Ez viszont a lakosságot nem érinti, mivel a lakossági szennyvízdíjak
nem változtak. A csökkenés a hatósági díjakat és az önkormányzati díjakat érinti 17 Ft illetve
15 Ft összegben. Az elızı képviselı-testület elfogadta 2004. évig a megállapított ivóvíz és
csatornaszolgáltatási díjakat, melyeket becsült évenkénti inflációváltozással határoztak meg.
A kedvezmény miatt szükséges módosítani rendeletet.
Az írásos anyag második és lényegesebb része, a vállalat további üzemeltetési formája,
melyrıl az önkormányzatoknak, mint tulajdonosoknak dönteni kell. A döntés meghozatalához
szükséges írásos dokumentumok a képviselı-testület rendelkezésére állnak. A témával
kapcsolatban a véleményezı bizottságoknak az volt a véleménye, hogy a Vállalat
Igazgatósága által felvetett részvénytársaság létrehozásával kapcsolatban a képviselı-testület
a véleményét a vállalat vezetésével fojtatott konzultáció, és tájékozódás után alakítsa ki.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester arra kérte a
képviselıket, hogy elsıként határozatban mondják ki a vállalat átalakításával kapcsolatos
véleményüket.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete - mint a Békés Megyei
Vízmővek Vállalatban tulajdonrésszel rendelkezı - a Vállalat Igazgatósága által
felvetett részvénytársaság létrehozásával kapcsolatban a véleményét a vállalat
vezetésével fojtatott konzultáció, és tájékozódás után alakítja ki.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Vállalat Igazgatóságával vegye fel a kapcsolatot. A vállalat
vezetésével a részvénytársaság létrehozása tárgyában fojtatott konzultáció, és
tájékozódás eredményét terjessze a Képviselı – testület elé.
Határidı: 2003. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után a polgármester a csatornaszolgáltatási díjak hatósági árát
megállapító 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 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2003.(…) KT. sz. rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 40/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet módosításáról
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5.napirendi pont
Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár és
támogatás emelése 2003 évre
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát, a Pénzügyi és gazdasági bizottság
elnökét a napirendi pont ismertesére.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy szerzıdés alapján
önkormányzati feladatot ellátó vállalkozók benyújtották 2003. évre vonatkozó önkormányzati
támogatási emelési kérelmüket. A támogatási változásokat az azonos feladatot ellátók körében
igyekeztek egységes elvek alapján kidolgozni. A tárgyévre várható költségvetési
törvényjavaslat alapján az infláció mértékét egységesen 5 %-al határozták meg. A vállalkozó
óvodák vonatkozásában az önkormányzati támogatás 5 %-al kerülne emelésre, a Városi
Sportcsarnokot üzemeltetı Sporttrió Kft. 2003. február 1-tıl a Sportcsarnok használata térítési
díját 2600.-Ft-ról 2.700.-Ft-ra, továbbá az önkormányzati támogatás mértékét 5%-al kérte
megemelni. A logopédiai ellátás vállalkozási formában mőködik, a logopédus a szolgáltatási
díj emelésénél kérte figyelembe venni az elmúlt évi közalkalmazotti béremelés mértékét, a
2003 évre elıre jelzett infláció 5%-os mértékével emelkedhet a szerzıdés szerint. A
közmővelıdési vállalkozó támogatásánál is az 5% emelkedéssel számoltak a szerzıdésben
rögzítetteket figyelembe véve. Városháza takarítása a vállalkozó által kért megbízási díj
emelésének kérelme 5 %, a tisztítószer beszerzésre vonatkozó áremelési kérelem 7%. Az
Ügyeleti gépkocsi a vállalkozó által kért illetve az önkormányzat részérıl javasolt támogatás
270.000.- Ft-ról 300.000.-Ft-ra módosul. A Gyomaendrıdi Híradó a szerkesztı és az
önkormányzat részérıl javasolt támogatásnövekedés mértéke 5 %.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, a Mővelıdési
Házat üzemetetı vállalkozó által kért 20%-os támogatásemelés reálisnak mondható, de a
jelenlegi költségvetést figyelembe véve ez most nem teljesíthetı, viszont a jövı évben ezt
figyelembe kellene venni.
További hozzászólás, vélemény nem volt így a polgármester a döntés meghozatalára kérte fel
a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szerzıdés alapján önkormányzati feladatot
ellátók és szolgáltatást végzık 2003 évi támogatási (megbízási díj, szolgáltatás)
összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Szabadság úti óvoda támogatása
5.460.-Ft/hó/ellátott
Fı úti óvoda támogatása
4.670.-Ft/hó/ellátott
Kossuth úti óvoda támogatása
4.200.-Ft/hó/ellátott
Vásártéri ltp úti óvoda támogatása 3.940.-Ft/hó/ellátott
Blaha úti óvoda támogatása
4.360.-Ft/hó/ellátott
Selyem úti Óvoda támogatása
4.360.-Ft/hó/ellátott
Polyákhalmi úti óvoda támogatása 5.460.-Ft/hó/ellátott
Bölcsıde támogatása
12.100.-Ft/hó/ellátott
Logopédus ellátás
132.130.-Ft/hó 2003 .április 1-tıl
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Közmővelıdés támogatása
Ügyeleti gépkocsi
Városháza takarítása
Tisztítószer
Gyomaendrıdi Híradó
Sportcsarnok

473.700.-Ft/hó
300.000.-Ft/hó
446.250.-Ft/hó
29.400.-Ft/hó
42.340.-Ft/hó
309.750.-Ft/hó

Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. február 28.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó
által bejelentett térítési díj emelésével 2003 január 1-tıl egyetért, mely szerint:
Kisterem-főtés nélkül:
500.-Ft/óra
/technika nélkül/
-főtéssel max. 700.-Ft/óra
Nagyterem-főtés nélkül
/technika nélkül/
-főtéssel

1.200.-Ft/óra
2.700.-Ft/óra számolhat fel.

Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. február 28.
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. február 1-tıl a Városi Sportcsarnok
használata térítési díjának 2.700.-Ft/óra történı emelésével egyetért.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. február 28.
4./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. évre a Közösségi Ház terem és
eszközbérleti díjait az alábbiak szerint fogadja el.
Az intézmény helyiségeinek rendeltetésének megfelelı célú bérbeadása esetén
(SZJ: 7020124)
Rendszeresen mőködı csoportok:
Hétköznap:
400.-Ft/óra
Hétvégén:
2.500.-Ft/alkalom
Más szervezetek, intézmények, vállalatok:
Hétköznap:
500.-Ft/óra
Hétvégén:
1.300.-Ft/óra
Családi összejövetelek, rendezvények:
Hétköznap:
1.000.-Ft/óra
Hétvégén:
1.300.-Ft/óra
Termékbemutatók:
2.000.-Ft/óra + iparőzési adó
Az intézmény helyiségeinek nem rendeltetésszerő bérbeadása esetén (SZJ:
7020124)
Tanfolyamok:
Hétköznap:
600.-Ft+ÁFA/óra
Hétvégén:
1.000.-Ft+ÁFA/óra
Kereskedelmi tevékenység 1.600.-Ft+ÁFA/óra+ iparőzési adó
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Eszközök bérbeadása:
Nagyképernyıs TV 600.-Ft+ÁFA/nap
Technika
1.600.-Ft+ÁFA/nap
Asztal
180.-Ft+ÁFA/nap
Szék
70.-Ft+ÁFA/nap
Kecskés-zugi faház bérleti díjai:
Helyi általános iskolák: 2.100.-Ft+12%ÁFA/nap
Középiskolák:
2.600.-Ft+12%ÁFA/nap
Egyéb igénybevétel: 3.600.-Ft+12%ÁFA/nap
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. február 28.
6. Napirend pont
Vészhelyzet rendkívüli védekezéssel
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a január 5-én kezdıdı
havazás január 7-ére komoly fennakadást okozott Gyomaendrıd város és közigazgatási
területének közlekedésében. A város védelmi bizottságának január 7.-én tartott ülésén a
kialakult helyzetre tekintettel vészhelyzetet rendelt el rendkívüli védekezéssel. A havazás
kezdetétıl a hóeltakarítást végzı Gyomaszolg Ipari Park Kft. saját gépjármő parkjával az erıs
északi széllel érkezı havazás okozta fennakadást már nem tudta megoldani, ezért a Védelmi
bizottság vezetıjeként az 1998. Évi LXXIV tv. 19.§ c bek. alapján berendelte a város azon
vállalkozóit, akik rendelkeztek erre alkalmas gépekkel. Ezzel egyidejőleg ügyeleti szolgálat
felállítására került sor, mely mőködését 2003. január 07-én 16 órakor megkezdte.
A hóhelyzet a folyamatos takarítás hatására normalizálódott az utakon, ezért a rendkívüli
védekezés 2003. Január 13-án 16,00-kor megszüntetésre került.
Az összköltsége a hóeltakarítási munkálatoknak kb. 3 millió Ft-ba került, mely Vis maior
pályázaton igényelhetı vissza.
Dezsı Zoltán képviselı felvetette, hogy ezen idıszakban a Mikszáth és a Körgát utcákban
nem volt szemétszállítás.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje a felvetésre elmondta, valóban volt olyan utca,
ahová a nagy hó miatt a szemétszállító autó nem tudott bemenni, de azóta megtörtént a szemét
elszállítása.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát, és felkérte a
képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a hóhelyzet miatt kialakult vészhelyzet során
felmerült gépi és fizikai munkaerı költségeit tudomásul veszi az alábbiak szerint:
- Gépi munka költsége:
2.206.500 Ft + ÁFA
- Fizikai munka költsége: (594.624 Ft + Járulékai) 784.904 Ft
Összesen:
2.991.404 Ft +gépi munka ÁFA
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az így felmerült költségeket vis
maior támogatás útján igényelje le.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. napirendi pont
Gyomaendrıd belterületén a közvilágítás bıvítésére benyújtott lakossági kérelmek
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 település belterületérıl
képviselıi, illetve lakossági kérelem érkezett be a közvilágítás minıségének javításával
kapcsolatban. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1998-99. években teljes körően
korszerősítette a városi közvilágítást.
A Rózsahegyi u.- Alkotmány u. sarkán hiányos a világítás, mert nem szerelték vissza a
korábban ott lévı lámpatestet. A Damjanich utcában, a Szabadság út felıli utcaszakaszon
merült fel panasz, ahol is a 18. szám elıtt, és a 14., 16. szám között van oszlop, azonban
lámpa csak a Szabadság utcai sarkon a Damjanich u. 14. szám elıtti oszlopon van. A lámpák
távolsága hozzávetılegesen 80 m. Kérték továbbá, hogy a Vaszkó M u.-Blaha u. sarkán lévı
oszlopra is szereljenek lámpát. Ennek a költségeit a kérelmezı felvállalja. A SIKÉR Kft
részérıl Hornok László kérelmezte, hogy a Bajcsy Zs. u. 49. szám alatti élelmiszerüzlet
Tompa M. utcai parkolójának megvilágítására az ott lévı villanyoszlopra lámpát
szereltethessen. A parkolóban jelenleg nincs megfelelı közvilágítás. A költségekhez a
vállalkozó hozzájárulna. Kónya István a Bánomkerti út 20. szám elé villanyoszlop és lámpa
elhelyezését kérelmezte, de a 20. szám már külterületen helyezkedik el.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az igényeket megtárgyalta és a helyszínen
felülvizsgálta a kérelmeket. A bejárás során tett megállapításokat az írásos anyag tartalmazza.
Összegezve a bizottság az alábbi helyeken javasolja a közvilágító lámpatestek felszerelését:
A SIKÉR Kft. Bajcsy Zs. u. 49. szám alatti élelmiszerüzletének Tompa M. utcai
parkolójában, a Damjanich utca 18. szám elıtt, és a Móra Ferenc utcában a lámpatest
áthelyezése a Rácz Lajos utcai keresztezıdésbe.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, hozzászólás hiányában
felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közvilágítás hálózatának bıvítése kapcsán
beérkezett lakossági igényeket indokoltnak tartja. A Képviselı-testület a következı
helyeken végezteti el a közvilágító lámpatestek felszerelését:
1. A SIKÉR Kft. Bajcsy Zs. u. 49. szám alatti élelmiszerüzletének Tompa M.
utcai parkolójában,
2. A Damjanich utca 18. szám elıtt,
3. A Móra Ferenc utcában a lámpatest áthelyezése a Rácz Lajos utcai
keresztezıdésbe
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
8. napirendi pont
Gyomaendrıdi Kommunális Hulladéklerakó beruházás keretében történı kompaktor
beszerzésének közbeszerzési ajánlati felhívása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, hogy a társult önkormányzatok
beruházásában megvalósuló Regionális Kommunális Hulladéklerakó ez év novemberére
tervezett üzembe helyezéséhez a hulladéktömörítı kompaktort mielıbb be kell szerezni. A
gépek beszerzésének elıkészítését, beszerzési eljárás keretében a gesztor Gyomaendrıd Város
Önkormányzata megbízásából a beruházás lebonyolítója a TECHNOPLUS Kft. végzi. A
beszerzés a fenti csoportosításnak megfelelıen történik külön-külön eljárás keretében.
A gépek költsége elızetes tájékozódás alapján megbecslésre került, ennek megfelelıen a
kompaktor költsége a közbeszerzési értékhatár fölött van. A megközelítıleg 50.000 eFt
költségő kompaktor beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Beruházói
Munkacsoport a Technoplus Kft.-t bízta meg.
A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges részletes ajánlati felhívás az elıterjesztés
mellékleteként szerepel.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy az elıkészítı
munkabizottság és a véleményezı bizottságok az ajánlati felhívást véleményezték, és
elfogadásra javasolták a Képviselı-testületnek.
A témával kapcsolatban hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület egyhangú 19
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Regionális Hulladéklerakóhoz kapcsolódó
hulladéktömörítı kompaktor beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívást
elfogadja, közzétételre alkalmasnak találja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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9. napirendi pont
Kardos csatlakozása a gyomaendrıdi hulladékkezelési közszolgáltatáshoz
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy Kardos Község
Önkormányzata azzal a kéréssel fordult Gyomaendrıd Város Önkormányzatához, hogy
csatlakozhasson a Gyomaendrıdi Önkormányzat által mőködtetett közszolgáltatáshoz, a
Gyomaendrıdön épülı regionális hulladéklerakó beüzemeléséig. Az a megoldás a kedvezıbb,
ha nem a gyomaendrıdi hulladékkezelési közszolgáltatáshoz csatlakozik Kardos község,
hanem közvetlenül a Gyomaszolg Kft-vel kötne szerzıdést az ott keletkezett települési
hulladék elszállítására.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati
javaslatban foglaltakkal egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Kardos
község hulladékkezelési szolgáltatásra szerzıdést kössön a
Gyomaendrıdön hulladékkezelési közszolgáltatást végzı Gyomaszolg
Kft-vel. Továbbá hozzájárul, hogy a Kardoson keletkezı hulladékot a
regionális hulladékkezelı mő üzembe helyezéséig a Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának tulajdonát képezı, mőködı hulladéklerakó
telepre szállítsa.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. napirendi pont
Együttmőködési megállapodás gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét,
hogy ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy Csárdaszállás és Hunya
települések a 2003. évre is igényt tartanak a Városi Családsegítı Központunk
közremőködésével gyermekvédelmi feladatok ellátására. Az ellátásra az igénylı felek
nyilatkozata alapján évente együttmőködési megállapodást kell kötni. A Városi Családsegítı
Központ 1999. január 1.-tıl látja el a feladatot mindkét településen.
A bizottság nevében javasolta a megállapodás tervezet elfogadását.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati
javaslatban foglaltakkal egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
I./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület a 2003-as költségvetési évre az
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 39. és 40. §ban meghatározott feladatok ellátására az 1. sz. melléklet szerinti együttmőködési
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megállapodást köt Hunya Község Önkormányzatával, az 1997. évi CXXXV. tv. A
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködéseirıl 19. §-ában foglaltakra
figyelemmel.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, az együttmőködési
megállapodás megkötésére.
Határidı: Azonnal
II./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület a 2003-as költségvetési évre az
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 39. és 40. §ban meghatározott feladatok ellátására a 2. sz melléklet szerinti együttmőködési
megállapodást köt Csárdaszállás Község Önkormányzatával, az 1997. évi CXXXV. tv.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködéseirıl 19. §-ában foglaltakra
figyelemmel.
A Képviselı-testület utasítja a Dr. Dávid Imre polgármestert, az együttmőködési
megállapodás megkötésére
Határidı: Azonnal
11. napirendi pont
A Városi Családsegítı Központ alapító okirat módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Városi Családsegítı
Központ három szakterületen lát el feladatot. Szociális területen családsegítés,
gyermekvédelmi területen gyermekjóléti szolgálat, közoktatási területen pedagógiai
szakszolgálat keretében nevelési tanácsadást. Településünkön kívül a gyermekjóléti
szolgálatot Hunya, Csárdaszállás és a nevelési tanácsadást Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya és
Csárdaszállás településeken is ellátta. A fenti településeken a normatív támogatási összeg
mértékéig látta el az intézmény a nevelési tanácsadás feladatot.
A normatív támogatásból a körzeti feladatellátást nem lehet biztosítani, ezért az alapító okirat
4.1 pontjából törölni kell "Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya és Csárdaszállás települések"
szövegrészt.
A gyermekjóléti szolgálat feladatellátásánál a késıbb csatlakozó Csárdaszállás nem szerepel
az alapító okiratban, ezért a 4.1 pont második francia bekezdését "Csárdaszállás"
szövegrésszel kell kiegészíteni.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati
javaslatban foglaltakkal egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv. Az
államháztartásról 89. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Városi
Családsegítı Központ 10/1998. (I. 29.) KT. számú határozattal elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 4. pontjában a " Nevelési, pszichológiai tanácsadás " címhez
tartozó második francia bekezdésébıl törölni kell a következı szövegrészt: "A
tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység"

15

-

Az alapító okirat 4.1 pont második francia bekezdése "és Csárdaszállás községek"
szövegrésszel egészül ki.
- Az alapító okirat 4.1 pont harmadik francia bekezdésébıl törlésre kerül
"Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya és Csárdaszállás települések" szövegrész.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást
a TÁH felé jelentse.
Határidı: 2003. február 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

12. napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd
lemondása

Város

Közgyőjteményeiért

kuratóriumi

tagjának

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Láng Miklós kuratóriumi tag levélben közölte, hogy
idıs korára tekintettel, illetve a lakóhelye és Gyomaendrıd közötti nagy távolság miatt
lemond kuratóriumi tagságáról. Láng Miklós úr érdeme a Vidovszky győjtemény létrehozása
és gyarapítása. Végrendeletében még további hat képet adományoz városunknak.
A maga helyére Perneczky László elektromérnök urat javasolja, aki elvállalná a kurátori
tisztet. Perneczky úr a Vidovszky rokonsághoz tartozik, Vidovszky Béla húgának unokája.
Budapesten lakik, a Fizikai Kutatóintézetben dolgozik.
A véleményezı bizottságok a napirend megvitatása során úgy foglaltak állást, hogy Láng
Miklós kurátori tisztség alól történı felmentéssel egyidejőleg határozatban fejezzék ki
köszönetüket a tíz éves kurátori munkáért.
Ezen túlmenıen megfelelı elıkészítés után Láng Miklós úr munkájának erkölcsi elismerésére
is vissza fognak térni Vidovszky Béla születésének 125 éves évfordulója alkalmából.
Megkérdezte a bizottságok elnökeit, kívánják e kiegészíteni az elmondottakat, a képviselıtestület tagjainak van e kérdésük, javaslatuk.
Hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt a képviselı-testület a határozati javaslatban
leírtakat egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Láng Miklós Urat a
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért kurátori tisztségébıl 2003.
január 31.-vel kérésére felmenti. A Képviselı-testület köszönetet mond, és nagyra
becsüli Láng Miklós Úr tíz éves kurátori munkáját. Külön köszönetet mond a nagy
értékő Vidovszky alkotások adományozásáért.
Helyére a kurátori feladatok ellátásával Perneczky Lászlót (született: Keszthely, 1938.
02. 27. lakik: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 51.) bízza meg. A megbízás 2003. február
1.-tıl 2004. május 31.-ig tart.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat
módosítást jelentse be a Békés Megyei Bíróságon.
Határidı: 2003. február 28.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
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13. napirendi pont
A
köztisztviselık
egyéni
munkateljesítmény
értékelését
megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2003 évre
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, a
célkitőzésekkel egyetértettek, és javasolták a Képviselı-testületnek annak elfogadását.
Megkérdezte a jelenlévıket van e kérdésük, véleményük az elıterjesztésben leírtakkal
kapcsolatban.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a köztisztviselık egyéni
munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló kiemelt célokat 2003 évre.
Határidı: azonnal
14. napirendi pont
Gold Menü Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható, Poharelec
László a Gold Menü Kft. képviseletében azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
hogy engedélyezze az önkormányzat tulajdonában lévı termálkútból a vízfelhasználását a
Szabadság téren lévı átalakítás alatt álló Fészek Panzió és Étterem részére.
A kérelem megvitatás során a bizottság úgy foglalt állást, hogy javasolja a vízfelhasználás
engedélyezését az alábbi feltételek mellett:
a termálvíz biztosítása az engedélyezett vízkészlet erejéig a prioritási sorrend
figyelembevétele mellett történik,
a termálvíz vételezésére csak a Liget-fürdıben megépítésre kerülı új termálkút
üzembe helyezését követıen kerülhet sor, amennyiben az új kút vízminısége
erre a célra megfelelı lesz,
a vételezési pont megnyitásával kapcsolatosan felmerülı összes költség a Kft-t
terheli.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, az említett új kút megépítését
pályázati támogatás igénybevételével tervezik megvalósítani. Pályázati sajáterıként a 2003.
évi költségvetési tervezetben 14 millió Ft –ot különítettek el erre a célra. Az új kút
megépítésének költsége 30-35 millió Ft között mutatkozik.
A maga részérıl bízott abban, hogy olyan szakvéleményt kapnak a jelenleg üzemelı kútra,
amely az új kút fúrásának szükségszerőségét támasztja alá. Egy ilyen nagyvolumenő
fürdıberuházás részeként kell, hogy államilag is támogassák az új kút megvalósítását, melyre
2-3 éven belül sort kell keríteni.
Dezsı Zoltán képviselı a maga részérıl nem látta biztosítottnak, hogy a képviselı-testület
ebben a fázisban felelıséggel tudna dönteni a kérdésben.
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Számtalan bizonytalansági tényezı merül fel, például nem látható, hogy a termálvizet milyen
költséggel tudják biztosítani, illetve a kútnak lesz e kapacitása egy újabb felhasználó
kiszolgálására. Mindezek alapján nem látta idıszerőnek ennek a témának a tárgyalását, és a
képviselı-testület döntéshozatalát.
Katona Lajos alpolgármester véleménye szerint a felsorolt bizonytalanságok mind az igénylı
kockázata. A képviselı-testületnek most azt kell eldönteni, hogy ad egy ígérvényt arra, hogy
engedélyezi a vízfelhasználást a feltételek teljesülése esetén. Az már a kérelmezı dolga, hogy
azokat vállalja e és majd az akkori körülmények között ráköt e a kútra, vagy nem.
Knapcsek Béla képviselı javasolta a vízhasználatra az engedély megadását. A használati díj
meghatározására a tényleges igénybevételkor kell visszatérni.
Vass Ignác képviselı, és mint a Liget-fürdı vezetıje tájékoztatta a jelenlévıket, hogy
jelenleg a termálvíz használati díja a mindenkori vízmő hatósági ár 115 %-a + ÁFA. A
jelenlegi kútból kitermelhetı éves vízmennyiség 74 e m3, aminek kb. 70 %-a kerül
hasznosításra. Jelenleg ez a kút tudja biztosítani azt a vízmennyiséget, amire szükség van, de
hogy meddig azt nem lehet tudni.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, figyelemmel a bizottsági véleményekre
javasolta a vízfelhasználás engedélyezését a meghatározott feltételek mellett. Azok megléte
után külön megállapodásban kerül leszabályozásra az akkori árviszonyok szerint a használati
díj, a felhasználható vízmennyiség stb.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Gold Menü Kft. (Gyomaendrıd,
Szabadság tér 6. ) részére az önkormányzat tulajdonát képezı B/4 jelő termálkútból a
vízfelhasználást az alábbi feltételek mellett engedélyezi:
1. A termálvíz biztosítása az üzemeltetési szabályzat rendelkezéseit és a prioritási
sorrendet figyelembe véve a mindenkor lekötött éves vízkészlet használat
mértékéig történik.
2. A termálvíz vételezése a jelenlegi B/4 termálkút tehermentesítése miatt csak a
Liget Fürdıben megépítésre új termálkút üzembe helyezését követıen
kezdıdhet meg. Üzemeltetı a termálvizet csak a vételezési pont megnyitásához
szükséges összes engedély megszerzését követıen biztosíthatja.
3. A vételezési pontot vízmérıvel kell felszerelni, a fogyasztás pontos
megállapítása érdekében.
4. A Gold Menü Kft. a termálvizet kizárólag a megépülı Fészek Panzió és
étterem fürdıszobáiban, kádban való fürdés biztosítására használhatja fel.
5. A vételezési pont megnyitásával kapcsolatosan felmerülı összes költség a
Gold Menü Kft.-t terheli.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza az üzemeltetıt, hogy a
határozat feltételei szerint kösse meg a megállapodást a termálvíz biztosítására.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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A határozat meghozatala után Poharelec László a Gold Menü Kft. képviseletében
megköszönte a Képviselı-testületnek a pozitív hozzáállást. A kétkedık megnyugtatására
kívánta elmondani, hogy a tervek szerint is a termálvíz külön vízvezetéken kerülne
bevezetésre, és csak a kádak feletti csapból fog folyni. A kádban való fürdésen kívül másra
nem lesz használható.
15. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Humánpolitikai Bizottság által elfogadásra javasolt
határozati javaslat szerint Fülöp Tünde részére 2003. február 1. napjától kezdıdıen a
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonya
meghosszabbításra kerülne 2003. augusztus 31. napjáig. A bérlı saját tulajdonú ingatlant
szeretne vásárolni, amely a nyáron fog realizálódni.
Kérte a képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Fülöp Tünde Gyomaendrıd,
Bartók B. u. 25. szám alatti lakos részére, 2003. február 01. napjától
kezdıdıen, a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati
bérlakás bérleti jogviszonyát meghosszabbítja, mindaddig, még
nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum 2003.
augusztus 31. napjáig.
Határidı: azonnal
16. napirendi pont
VICE pályázat benyújtása a szennyvízberuházás IV. ütemére
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Vízügyi Célelıirányzat pályázati kiírása várhatóan
2003. februárjában jelenik meg, melybıl önkormányzatunk a beruházás bekerülési
költségeinek 10 %-át igényli, vissza nem térítendı támogatásként. Továbbá az önkormányzati
saját forrás további csökkentése érdekében pályázatot nyújtanánk be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács Területi Kiegyenlítıdést szolgáló alapjára. Így a jelenleg 60 %-ban
lefedett külsı támogatás felemelkedik 80 %-ra, illetve ezen felül jelenik meg a víziközmő
társulat és a vízmő vállalat pályázata, amelyek szintén az önkormányzati saját forrás további
csökkentését segítik elı.
Az igényelt támogatás összege 39.000 ezer Ft, az önkormányzati saját forrás 116.998 e Ft,
mely az éves költségvetési rendeletben biztosított.
Kérte a képviselıket támogassák a pályázat benyújtását a határozati javaslatban leírtaknak
megfelelıen.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat 2003. évben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati
felhívásának megfelelıen Vízügyi Alap Célelıirányzat pályázatot nyújtson be a nettó
389.996 ezer Ft összköltségő szennyvízcsatorna hálózat "19-20-21" öblözet és IV.
ütem építési munkáira, az ígérvény kiadása érdekében.
Az igényelt támogatás összege összesen 39.000 ezer Ft, melyet az alábbi ütemezés
szerint kívánunk felhasználni:
2003. évben 25.740 ezer Ft
2004. évben 13.260 ezer Ft
A Képviselı-testület saját forrásként 116.998 ezer Ft-ot az éves költségvetési
rendeletében biztosít az alábbi az alábbi ütemezés szerint:
2003. évben 77.999 ezer Ft
2004. évben 38.999 ezer Ft
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Létszámleépítés jóváhagyása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztés lényegét.
A 2003. évi költségvetési koncepció összeállításakor felmérésre kerültek azok az egyes
intézményeknél történı költségvetési racionalizálási intézkedések, amelyek megtehetıek, és
amelyeket szükséges megtenni. A gyermeklétszám csökkenése miatti csoportösszevonásból
következıen lehetıség van egyes intézményeknél a létszámleépítésre. Konkrétan a város két
általános iskolájában, melyek közül a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda esetében történne
jelentısebb – az általános iskola szakfeladaton négy fı pedagógus létszámleépítésére kerülne
sor. Ahhoz azonban, hogy a létszámleépítés végrehajtható legyen 2003. március 1. napjával –
tekintettel a nyolchónapos felmentési idıre – a Képviselı-testületnek a költségvetési rendelet
elfogadása elıtt a létszámleépítést el kell rendelni. A tervezett intézkedés az iskolavezetıjével
egyeztetve lett, aki azt tudomásul vette, azzal egyetértett.
A létszámelépítésnek jelentıs költségvetési kihatása van, azonban a költségvetési törvényben
biztosított a pályázati lehetıség a többletköltség visszaigénylésére. Ugyanakkor a törvény
lehetıvé teszi az elırehozott öregségi nyugdíjban részesülı dolgozók felmentési idejére
kifizetett többletköltség visszaigénylését is.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke kérdésként vetette fel, hogy az érintett
pedagógusok milyen korúak. Ha aktív korúak, úgy az iskolák áttekintették e a nyugdíjas
foglalkoztatást, amivel eléggé visszaélnek. A nyugdíjas foglalkoztatás ugyanis „olcsóbb”, és
ez által aktív korú munkavállalókat tesznek lehetetlenné.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, ezek a dolgozók elırehozott
öregségi nyugdíjban részesülnek, illetve korengedményes nyugdíjat kapnak. A
közalkalmazotti törvény és a nyugdíjtörvény lehetıvé tette számukra az elırehozott öregségi
nyugdíj igénylését. Mivel a megfelelı szolgálati idıvel rendelkeznek, így vonatkozásukban a
képviselı-testület minden további nélkül kimondhatja a létszámleépítést, hátrányuk ebbıl
nem fog származni. Jelenleg ezek a dolgozók a munkabéren felül megkapják a teljes jogú
nyugdíjukat is. Hangsúlyozta, nem arról a foglalkoztatási kategóriáról van szó, amire a
Képviselı asszony gondolt, az érintett dolgozók teljes aktív korú foglalkoztatással bírnak.
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Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, látni kell azt, hogy az elmúlt évi 40-50 millió Ftos önkormányzati támogatással szemben elsı körben a két általános iskola részérıl 80 millió
Ft körül volt a támogatási igény. Az intézmények is belátták, hogy ilyen támogatási igénnyel
nem élhetnek az önkormányzat felé, ezért ık is szükségesnek tartották a racionalizálási
intézkedés megtételét.
Egyéb hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a Képviselı-testület egyhangú
19 igen szavazattal a négy fı pedagógus létszámleépítéssel egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2003. (I. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda intézménynél az általános iskolai szakfeladaton 2003. március 1.-el négy fı
pedagógus felmentéssel történı létszámleépítését rendeli el. Az intézmény eredeti
pedagógus létszáma 64 fı, a leépítés utáni végleges pedagógus létszámot 60 fıben
állapítja meg.
A felszabaduló közalkalmazotti munkaerı átcsoportosításra, továbbfoglalkoztatásra
sem az intézményben, sem más önkormányzati intézményben nincs lehetıség, ezért az
érintett közalkalmazottak jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a 2003. évi
önkormányzati költségvetési rendeletben a létszámleépítés figyelembevételével
határozza meg a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda álláshely számát.
Határidı:
Felelıs:
Határidı:
Felelıs:
Határidı:
Felelıs:

a létszámcsökkentés tekintetében 2003. március 1.
Fülöp Istvánné igazgató
a felmentéssel járó többletköltség pályázat útján történı visszaigénylése 2003.
október 10.
Dr. Dávid Imre polgármester
A létszámleépítés költségvetési rendeletben történı átvezetése 2003. februári ülés
Dr. Csorba Csaba jegyzı

További nyilvános ülésre tartozó napirendi pont nem volt, a Polgármester úr tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendek megtárgyalására
zárt ülés keretében kerül sor:
Lakásfenntartási támogatás elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Kiegészítı családi pótlék megszüntetése ügyben érkezett fellebbezés
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Dezsı Zoltán
hitelesítı
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