Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
6/2003.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. március 27-i kihelyezett ülésérıl a
Kirendeltség Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János, Hangya
Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek
Béla, Timárné Kozma Ágnes, Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Timárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Szujó Zsolt, Lévai Éva
osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, közoktatási megállapodás keretében
mőködı óvodák vezetıi, és a helyi sajtó képviselıi,
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Az ülés megkezdése elıtt a Képviselı-testület tagjai látogatást tettek az Endrıdi Tájházban.
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, a hivatal osztályvezetıit, az intézményvezetıket, és minden megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 18 fı. Távolmaradását
jelezte Vass Ignác képviselı.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Kovács Mihály és Csányi István képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Az érdemi munka megkezdése elıtt tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Dévaványával az Önálló
Statisztikai Kistérség létrehozásával kapcsolatban kétszer történt egyeztetés. Az elsı egyeztetés
alkalmával felvetették azt a lehetıséget, majd a következı alkalommal az alpolgármester úr és a
térségi tanácsnok Dr. Kovács Béla keresi fel a dévaványai Polgármester urat. A település képviselıtestülete a mai napon tárgyalja a Statisztikai Kistérség kérdését, melyrıl április 2-án újabb
egyeztetések lesznek.
- A szennyvízberuházás folyamán sok probléma volt az utak helyreállításával kapcsolatban Sajnálatos
módon a helyi alvállalkozókkal volt probléma, az egyeztetés során a város részérıl elhangzott, hogy
azok az alvállalkozók, akik nem állítják helyre az utakat a beruházás befejezése után, a továbbiakban a
város nem járul hozzá, hogy alvállalkozóként dolgozzanak. Erre nagyobb ütemben kezdıdött el az
utak javítása.
- a nagymennyiségő hó olvadása miatt jelenleg elsıfokú belvízkészültség van, de mivel csapadék nem
volt, komolyabb probléma nincs. Várhatóan a hétvégére, jövı hét elejére befejezıdik. A készültség
újabb anyagi költségeket jelent a városnak, amit vis maior támogatásra benyújtott pályázaton
próbálunk meg visszaigényelni.
- Az Utazás 2003. kiállításon a Dél-Alföldi Régió standján kiállított Gyomaendrıd is, de a következı
évben figyelni kell, hogy Gyomaendrıd önálló turisztikai standdal jelenjen meg.
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- Az elmúlt testületi üléssel egy idıben Budapesten tartották az Önkormányzati EU csúcs címő
konferenciát. A tegnapi nap folyamán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
közgyőlésén vett részt, ahol szó volt a kistérségekrıl. Visszatérve az önálló statisztikai kistérség
kérdésére, összefoglalva annyit, hogy mindenütt akarja a politika, de nem igazán akarja a szakma.
- Április 8-án lesz még egy TOÖSZ ülés, melyen szintén a statisztikai kistérségekrıl lesz szó.
- Április 3-án Szarvason rendezik meg a IX. Polgármesterek országos randevúját, mely egyben
jegyzık, alpolgármesterek és aljegyzık találkozója is. Elıreláthatólag Gyomaendrıd is képviselteti
magát a halfızı versenyen egy csapattal. A rendezık szívesen látnak minden érdeklıdıt.
- A kommunális hulladéklerakóval kapcsolatban az egyeztetés megtörtént, minden dokumentum
rendelkezésre áll. A mai nappal a beruházási munkálatok ismét megkezdıdtek, remélhetıleg az elıírt
határidıre a hulladéklerakó megépül.
- Nagyenyedrıl megérkezett a meghívólevél az április 25-27-i Képviselı-testületi látogatásra, jelenleg
27 fı jelezte részvételi szándékát.
Ehhez kapcsolódóan tájékoztatta a Képviselı-testületet és a jelenlévıket, hogy Nagyenyed
Testvérváros Képviselı-testülete díszpolgári címet adományozott gyomaendrıd polgármesterének,
rajta kívül még a német testvérvárosuk polgármesterének is megítélték ezt a címet.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévıket van
e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı tájékoztatásában elmondta, hogy az Enddrıdiek Baráti Köre az
elmúlt héten tartotta éves közgyőlését Budapesten. A közgyőlésen három – a városunkat, ezen belül az
önkormányzatunkat érintı - határozat is született. Elsıként a közgyőlés egyhangúan elfogadta azt a
vezetıségi javaslatot, melyben javasolják Gyomaendrıd Város Önkormányzatának, hogy Varjú
Vilmos súlylökı, bronzérmes olimpiai bajnok részére posztomusz díszpolgári címet adományozzon.
Az egyesület megkapta a lehetıséget a Békés Megyei Közgyőléstıl, hogy javaslatot tegyen a Békés
Megyéért kitüntetı cím adományozására. Az egyesület egyhangúlag határozott arról, hogy önálló
javaslatot nem terjesztenek be, hanem csatlakoznak a város által javasolt Kner Nyomda Rt.
kollektívájának támogatásához. Kérné, hogy a közgyőlés felé elküldött határozatban az Endrıdiek
Baráti Köre is szerepeljen, mint támogató.
Ugyanakkor döntés született arról, hogy a következı találkozót Endrıdön fogják megtartani május 25én, egybekötve a Hısök napjával, melyet szeretnének egy városi ünnepséggel összekötni. Már tavaly
határoztak arról, hogy szeretnék ünneppé tenni a Hısök napját, itt szeretnék ünnepélyesen
megkoszorúzni a II. világháborús emlékmővet. Ehhez kérné a város és a képviselı-testület részvételét.
Dezsı Zoltán képviselı véleményében elhangzott, hogy a Turisztikai kiállításon a környezı
települések mind részt vettek nagyobb kiállító standdal, Gyomaendrıd meg csak egy méteres pulton,
néhány szórólappal volt jelen, ez elszomorító.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Tourinform Irodánál váltás történt, valakinek
rendezni kellett volna ezt, jelen esetben így alakult, biztosan jobb lett volna, ha a város nagyobb
standon jelenik meg. Nagyobb baj az, hogy az országos prospektusok zömében nincs benne a város,
nem adták le a Tourinform Irodába ezeket a tájékoztatókat, ezt pótolni kell.
Halászné Dr. Balogh Erzsébet az Érdekegyeztetı Tanács elnöke egy általa írt levelet nyújtott át a
jegyzı úrnak. A levélben, mint a Kis Bálint Általános Iskola érdekképviselete, a közalkalmazotti
tanács elnöke kérte a képviselı-testületet, hogy döntse el végre, hogy elegendı a pedagógus létszám az
iskolában vagy nem. Július 1-tıl ugyanis 51 fı marad határozatlan idıre kinevezve. A tantestület
nevében kérte, hogy egy független pedagógiai szakértı vizsgálja meg, hogy hány szakképzett
pedagógusra van szükség ahhoz, hogy a pedagógiai programot, a Kis Bálint Általános Iskola a
feladatát megfelelıen ellássa. A pedagógiai programot aláírták, ezzel kötelezettséget vállaltak.
Véleménye szerint nem kérnek lehetetlent.
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További napirend elıtt bejelentés hozzászólás nem volt, a polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet annyiban javasolta kiegészíteni, miszerint 19.
napirendként az „Ágazati beruházási koncepció benyújtása a Kis Bálint Általános Iskola
rekonstrukciójával kapcsolatban”, míg 20. napirendként a „Hóhelyzet miatti épület-és útkárok
helyreállítására vis maior igénylése” tárgyú elıterjesztéseket vegyék fel.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
59/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata
meg:
1. A Békés Megyei Vízmővek Vállalat részvénytársasággá való átalakulása
2. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása illetve egységes szerkezetbe foglalása
3. Gyomaszolg Kft. által végzett szolgáltatások ár- és díjtételeinek változását tartalmazó
rendelet módosítása
4. VICE pályázat benyújtása a szennyvíz beruházás IV. ütemére
5. TEKI pályázat benyújtása a szennyvíz beruházás IV. ütemére
6. Pályázat benyújtása a Közösségi Ház és a Kecskés-zugi faház felújítására
7. Szükséglakások vásárlása
8. Szeméttelep rekultivációs felülvizsgálata
9. Folyékony hulladékszállítás közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbítása
10. A közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák póttámogatási igényének
vizsgálata
11. Javaslat “BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntetésre
12. A Városi Sportcsarnok névadási javaslata
13. A Kossuth u. 20. szám alatti ingatlan bontása
14. Tájékoztató a Kisréti u. 37.sz. alatti (Homonnai féle) ingatlan bontásáról
15. Tájékoztató az utak állapotáról
16. Trendl Kft. kérelme
17. Hornok Katalin kérelme
18. A SIKÉR Sütıipari és Kereskedelmi Kft. kérelme
19. Ágazati beruházási koncepció benyújtása a Kis Bálint Általános Iskola rekonstrukciójával
kapcsolatban
20. Hóhelyzet miatti épület-és útkárok helyreállítására vis maior igénylése
21. Bejelentések
Határidı: azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester a lejárt határidejő határozatok végrehajtására
adott jelentés megvitatására kérte fel a képviselıket.
A maga részérıl a 201/2002.(IX.19.)KT. Sz. „Szennyvízberuházás IV. ütem közbeszerzési eljárás
lefolytatása” tárgyú határozatra tett jelentést annyiban pontosította, hogy nem az eredményhirdetésre,
hanem a szerzıdéskötésre és a munkálatok megkezdésére kerülhet sor a VICE és a TEKI pályázatok
benyújtását követıen.
A 205/2002.(IX.19.)KT. Számú „Útkoncepció készítése” tárgyú határozat: az útkoncepció módosított
változata a 2003. április 2-án Endrıdön, április 3-án Gyomán megtartásra kerülı közmeghallgatáson
ismét megvitatásra kerül, és az április havi testületi ülésen kerül végleg elfogadásra.
A képviselık részérıl kérdés, vélemény a jelentéssel kapcsolatban nem volt, azt 18 igen szavazattal
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 4/2003.(I.30.), 6/2003.(I.30.),
11/2003.(I.30.), 16/2003.(I.30.), 28/2003.(II.27.), 29/2003.(II.27.), 113/2002.(IV.25.),
201/2002.(IX.19.), 205/2002.(IX.19.) KT. Számú határozatokról készült jelentést
elfogadta.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
Békés Megyei Vízmővek Vállalat részvénytársasággá való átalakulása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Békés Megyei Vízmővek Vállalat vezérigazgatója
Hideg András úr sajnos nem tud részt venni az ülésen, ezért felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, aki
önkormányzat által delegált a vállalat igazgatóságában, hogy ismertesse a napirendi pont lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta elıljáróban a részvénytársasággá történı átalakulás
elızményeirıl kívánta tájékoztatni a jelenlévıket. 1990-ben megtörtént a megyei Tanács kezelésébe,
illetve tulajdonában, mint megyei tanácsok által alapított vállalatok lebontása, az önkormányzati
vagyon nevesítés kapcsán. Ennek lényege, hogy azt a megyei tanácsi céget a létrehozó
önkormányzatok megkapták tulajdonba, itt fıleg a vonalas közmőrıl volt szó, illetve a központi
vagyonról. Ekkor az önkormányzatok döntöttek arról, hogy részvénytársaságot kívánnak alapítani,
azonban ezt a részvénytársasági bejegyzést a Békés megyei cégbíróság nem teljesítette.
Tulajdonképpen annak ellenére, hogy részvénytársaságként mőködött nem jött létre a
részvénytársaság, hanem visszaalakult vállalattá, amire a Ptk. alapján meg van a lehetıség. Ennek
megfelelıen csak Békés Megyében mőködik a Vízmő vállalat ebben a formában, a többi megyei
szinten általában vagy részvénytársaság, vagy kisebb cégek esetében kft. formájában mőködnek a
vízmő vállalatot mőködtetı szervezeti egységek. Jelenleg a Vízmő Vállalat tulajdonosainak egy köre
kezdeményezte, egyetértve a menedzsmenttel, hogy a vállalatot át kellene alakítani részvénytársasági
formává. Ennek abban van jelentısége, hogy a vízmő vállalatra, mint jogi személyre a Ptk. szabályai
vonatkoznak, melyre nagyon hiányos a szabályozás, ezzel szemben a részvénytársaság a gazdasági
törvény szabályai szerint mőködik egy részletesen szabályozott jogi leírás alapján. Jobb és
egyértelmőbb volna a szabályozás, és a tulajdonosi konfliktusok rendezése tekintetében a
részvénytársasági mőködési forma, hiszen a törvényi elıírások megfelelıen szabályozzák a
mőködtetéssel kapcsolatos gondokat. Ez a magyarázata annak, hogy kezdeményezésre került a
részvénytársasággá való átalakulás. Ezzel kapcsolatos elıkészítési munkákat az igazgatóság korábban
már megkapta és megkezdte, hiszen már háromnegyed éve foglalkozik az igazgatóság az átalakítás
problémájával. A tulajdonosokkal az egyeztetések már korábban megkezdte az igazgatóság.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az utolsók között dönt arról, hogy támogatja e az átalakulást.
Maga az átalakulás akkor indítható meg, ha a tulajdonosok többsége egyetért az átalakulással.
Tulajdonképpen azt kell megállapítani, hogy az 52 tulajdonosból, több mint 40 önkormányzat döntött,
hogy egyetért a részvénytársasággá történı átalakítással. Természetesen az átalakítás során több
kérdés fogalmazódott meg, mint Gyomaendrıd Város Önkormányzata esetében is. Elsı ilyen jelentıs
észrevétel, hogy az önkormányzati érdekeknek a vállalati forma és maga az irányító testülete, tehát a
vezérigazgató megbízása, az igazgatóság létrejötte, a felügyelı bizottság mőködése megfelel e
ezeknek az érdekeknek és nem kívánnak a tulajdonosok ezekben változtatni. Az igazgatóság által
megvitatott okirat tervezetben ezen kérdések rendezése egyértelmő és nagy változás egyik esetben sem
várható. A felügyelı bizottság és az igazgatóság létrejötte a tulajdoni részarányokhoz kapcsolódik. A
legnagyobb tulajdonosok, illetve néhány kis település küld a felügyelı bizottságba és az igazgatóságba
tagságot.

88

Másik lényeges kérdés volt az önkormányzati oldalról, hogy lehetıség szerint a privatizációt meg
kellene akadályozni, hiszen az önkormányzatok jelentıs energiát fektettek ennek a vagyonnak a
létrejöttébe. Tehát az önkormányzatoknak nem érdekük, hogy megszőnjön, mint önkormányzati
tulajdon. Szervesen kapcsolódik ehhez a központi vagyon kérdése is, hiszen ez az egyik legfontosabb
kiszolgáló egysége ennek a közmő hálózatnak. Azzal, hogy a részvénytársaság zártkörő
részvénytársaságként alakulna meg és azzal, hogy akár a részvénytársaságnak, akár a tagoknak
elıvásárlási joga volna a részvényre, és külsı kibocsátás nem történne, ez a kérdés megfelelıen
rendezhetı. Természetesen látni kell, hogy sem a vállalati forma, sem részvénytársasági forma nem
teszi lehetetlenné a központi vagyon elidegenítését. Természetesen a garanciális szabályok mindkét
esetben meg vannak, illetve megteremthetık. Ennek alapján, mivel a két legfontosabb kérdés ez volt,
az eddigi önkormányzatok a részvénytársasággá történı átalakulást nem ellenzik, illetve egyetértenek
az átalakulási formával. Amennyiben megvan a tulajdonosok többségének az ilyen irányú döntése,
abban az esetben lehet összehívni a közgyőlést és ezeknek az ismereteknek a birtokában
rendelkezhetnek az átalakulásról. Ezt követıen tárgyalhatják a tulajdonosok az alapító okiratok
tervezetét. Ha a tulajdonosok elfogadják az alapító okiratot, ezek után lehet megkérni a cégbíróságnál
a bejegyzést. A mai ülés döntése ennek a hosszú folyamatnak az elsı lépcsıje lesz. Az igazgatóság az
áprilisi hónapra kitőzte a közgyőlést, a napirendi pontokat meghatározták, ebben szerepel a
részvénytársasággá történı átalakulással kapcsolatos döntések meghozatala. A képviselı-testület és a
közgyőlés is három nagy dokumentumot tárgyal, az egyik az alapító okirat tervezet, mely a társaság
mőködési szabályait is tartalmazza, a másik egy együttmőködési megállapodás, melynek lényege,
hogy az érintett önkormányzatok szabályozzák, hogy a részvénytársasági formában hogyan fognak
együttmőködni, harmadik az átalakulási terv, ami meghatározza azokat az idıpontokat, amikorra
ezeket a dokumentumokat el kell készíteni. Ha a közgyőlés meghozza döntését az átalakulásról, akkor
ez év végével a vállalat átalakulhat részvénytársasággá, lényeges hogy jogutódlással történik az
átalakulás. További lényeges kérdés, hogy a vállalat az ezzel járó költségeket biztosítani tudja, tehát a
tulajdonosoknak ez költséget nem jelent. Közel 5,5 millió Ft-os költséggel jár az átalakulás rendezése.
Vagyonmérleget kell készíteni, ezeket az érintett képviselı-testületek tárgyalják. Lényeges még, hogy
egyetlen érintett önkormányzat sem nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni az átalakulásban.
Jelenleg több alkalommal foglalkozott a képviselı-testület az átalakulással és a véleménye az volt,
mivel a tulajdonosok többsége már döntött, így a Gyomaendrıd Város Önkormányzata is egyetért a
Békés Megyei Vízmő Vállalat részvénytársasággá történı átalakulásával.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy három bizottság tárgyalta az elıterjesztést, egy
bizottsági ülésen a vezérigazgató úr is jelen volt, különösebb gondok nem merültek fel. Kérdés nem
hangzott el a napirendi pontot illetıen, felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete - mint a Békés Megyei
Vízmővek Vállalatban tulajdon résszel rendelkezı - a Vállalat Igazgatósága által
kezdeményezett részvénytársasággá való átalakulását az alapító önkormányzatok 90
%-ának döntését figyelembe véve támogatja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert
a Békés Megyei Vízmővek Vállalat részvénytársasággá való átalakulásához szükséges
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
Határidı: 2003. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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2. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szoicális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása illetve egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a rendelet módosítását az tette szükségessé, hogy az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény több pontban adott
felhatalmazást az önkormányzatoknak arra, hogy az egyes tárgyköröket rendeletükben szabályozzák.
Ha összevetjük a jelenleg tárgyalandó rendelettervezetet és a jelenleg hatályban lévı önkormányzati
szociális rendeletet, akkor elmondható, hogy alapvetı változások nincsenek. Ami azzal is
magyarázható, hogy az elmúlt idıszakban a rendelet mőködtetésével, hatályosulásával nem volt
probléma. Azokat az ellátási formákat, amelyeket a képviselı-testület biztosított a lakosság részére, a
rászorulók megszokták, elfogadták, a szabályaival tisztában van, viszonylag kevés a jogorvoslati
eljárás. Összefoglalva elmondható, hogy jól mőködött ez a szociális rendelet. Szerkezetében is
igazodik a korábbi szociális rendelethez.
A rendelet a következı ellátásokat biztosítja a rászorultak részére: idıskorúak járadéka, rendszeres
szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, ápolási segély illetve a temetési segély. A
törvény elıírás oly mértékben változott, hogy eddig szorzókkal volt meghatározva a rászorultság
mértéke, most százalékos mértékben történik a meghatározás. A törvényi elıírásokhoz képest az
önkormányzat az átmeneti segély kivételével pozitívan tért el. Áttekintésképpen az idıskorúak
járadéka a tavalyi évben 22 fıt érintett 4.391.000 Ft értékben, a rendszeres szociális segély 156 fı
20.598.000 Ft értékben, rendszeres lakásfenntartási támogatás 87 fı 224.000 Ft, főtési támogatás 911
fı és több mint 8,5 millió Ft-ot fordított erre a képviselı-testület. A központi jogszabály alapján
megállapított ápolási díj 58 fı 12 millió Ft értékben, átmeneti segély 3920 fı 9 millió Ft értékben, a
temetési segély 159 fı 1.140.000 Ft értékben. Ezek az arányok nem fognak megváltozni ebben az
évben sem.
Az ivóvíz rákötési támogatást illetıen, mint emlékezetes a képviselı-testület korábban hozott egy
olyan rendelkezést, hogy az öregszılıi ivóvíz rákötést támogatni kellene, mely támogatási forma a
lakásfenntartási támogatások között került besorolásra. Változatlan maradt az átmeneti segélyek
közötti busztámogatás és lakásfenntartási támogatások között a szennyvíz gerincvezeték házi
rákötésének támogatása. Összességében sem szerkezetében, sem tartalmában alapvetıen nem változott
meg a rendelet. A véleményezı bizottságok elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdésében elhangzott, hogy az idıskorúak járadéka és a
rendszeres szociális segély eddig hagyatéki teherként bejegyzésre került, ez most megszőnik, ami
eddig bejegyzésre került mi lesz a sorsa?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy a rendelet nem visszamenıleges hatályú, tehát
az eddigi bejegyzés megmarad.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt,
a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2003.(…) KT. sz. rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl
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3. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
13/1998.(III.30.) KT .sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Képviselı-testület a 2003. évi
költségvetésében a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett hulladékszállítási közszolgáltatás díjait
10%-al emelete. Az emelés mértékét szükséges a közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
rendeleten átvezetni.
A véleményezı bizottságok a rendelet-tervezet elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2003.(…) KT. sz. rendeletét
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1998.(III.30.) KT .sz. rendelet módosításáról

4. Napirendi pont
VICE pályázat benyújtása a szennyvízberuházás IV. ütemére
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás alatt álló
szennyvízberuházás IV. ütem finanszírozottsága jelenleg 60%-os, ezért szükséges további források
igénylése. A 40%-os saját erı csökkentésére VICE és TEKI pályázatok kerülnek benyújtásra. A VICE
pályázat kiírása alapján a költségek 30%-a pályázható, ezért érdemes a korábban 10%-os támogatási igény
helyett 20%-os igényt benyújtani.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a határozati javaslat harmadik pontjában zavarónak tartotta, a 2003.
évi költségvetés rendelet meghatározást, mivel az ütemezés is tartalmazza a 2003 évet. Javasolta a 3.
pontot úgy módosítani, miszerint „ a képviselı-testület saját forrásként 77.999 ezer Ft-ot biztosít az alábbi
ütemezés szerint”.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a képviselı asszony javaslatával, annak figyelembevételével
javasolta a képviselıknek a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
62/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat 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.
2./
Az igényelt támogatás mértéke a nettó beruházási összköltség 20 %-a, összege 77.999 ezer Ft,
melyet az alábbi ütemezés szerint kívánunk felhasználni: 2003. évben 52.000 ezer Ft
2004. évben 25.999 ezer Ft
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3. /
A Képviselı-testület saját forrásként 39.000 ezer Ft-ot az éves költségvetési rendeletében
biztosít az alábbi ütemezés szerint:
2003. évben 26.000 ezer Ft
2004. évben 13.000 ezer Ft
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. Napirendi pont
TEKI pályázat benyújtása a szennyvízberuházás IV. ütemére
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás alatt álló szennyvízberuházás IV.
ütem finanszírozottsága jelenleg 60%-os, ezért szükséges további források igénylése. A 40%-os saját erı
csökkentésére VICE és TEKI pályázatok kerülnek benyújtásra. A saját erı csökkentésére a VICE pályázat
mellett TEKI támogatás igénylése szükséges. A fentiekhez hasonlóan a határozati javaslat 3. pontjából
szintén javasolta törölni a „2003. évi költségvetési rendeletében” szövegrészt.
Kérdés, vélemény nem hangzott el a képviselı-testület az elmondottakra figyelemmel egyhangú 18 igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
1. /
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat
2003. évben a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Területi Kiegyenlítıdést szolgáló
alapjára 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.
2./
Az igényelt támogatás mértéke a nettó beruházási összköltség 20 %-a, összege 77.999 ezer Ft,
melyet az alábbi ütemezés szerint kívánunk felhasználni:
2003. évben 52.000 ezer Ft
2004. évben 25.999 ezer Ft
3. /
A Képviselı-testület saját forrásként 39.000 ezer Ft-ot az éves költségvetési rendeletében
biztosít az alábbi ütemezés szerint:
2003. évben 26.000 ezer Ft
2004. évben 13.000 ezer Ft
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Közösségi Ház és a Kecsegés-zugi faház felújítására
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumához pályázat nyújtható be gyermek és ifjúsági célú intézmények kialakítására, illetve
javítására. A pályázatot önkormányzat nyújthatja be, a benyújtásához az összköltség 20%-val kell
rendelkezni. A költségvetési keret terhére, ami beállításra került saját erı, pályázati saját erıként
benyújtják, ha nyer a pályázat valamennyi költségvetési saját erı felszabadul és a hiányzó
költségvetési összeget javítja. Két beruházást kívánnak megpályázni, egyrészt a Közösségi Ház
esetében az igényelt támogatás 8.070.000 Ft, másrészt a Kecskés zugi Faház esetében az igényelt
támogatás 2.310.000 Ft.
Molnár Borbála a Közösségi Ház vezetıje kiegészítésként elmondta, hogy az ÁFA számítás miatt
változnak az elıterjesztésben szereplı összegek. A Kecskés zugi faháznál a saját erı összege 770.187
Ft, a Közösségi Háznál a saját erı 2.012.724 Ft.
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Ifj. Dógi János képviselı tájékoztatatta a jelenlévıket, hogy Vendégváró Sárrét néven a
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mővelt Cigány Ifjúságért Alapítvány egy
pályázatot írt ki. Ebbe a pályázati lehetıségbe maximálisan belefér a Kecskés zugi Faház. A városban
meghirdették ezt a pályázatot, a beadási határidı március 30. vagy április 1. aki gondolja, annak várják
a pályázatát.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el felkérte a
képviselıket, hogy a pontosított összegek figyelembe vételével hozzák meg döntésüket a napirendi
pontot illetıen.
A képviselı-testület a pályázat benyújtását egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
64/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
I. /
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma „A nemzeti közmővelıdési és könyvtári hálózatfejlesztés,
valamint a gyermek és ifjúsági célú közösségi terek és a népmővészeti alkotóházak
támogatására” címő pályázati felhívására „Közösségi Ház külsı felújítása” címmel.
Önkormányzatunk a saját erıt a 2003. évi költségvetésébıl biztosítja (6/2003.
(II.28.) KT sz. rendelet., 3. melléklet, 6. cím, 4. alcím, 6. elıirányzat, Közösségi
Ház felújítása).
A beruházás összes költsége:
Saját erı (20 %):
Igényelt támogatás (80 %):

10.063.618 Ft
2.012.724 Ft
8.050.894 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2003. április 14.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II. /
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium „Ifjúsági turizmus és természetjárás céljára szolgáló
szálláshelyek felújítására” címő pályázati felhívására „A Kecskés-zugi faház
felújítása” címmel. Önkormányzatunk a saját erıt a 2003. évi költségvetésébıl
biztosítja (6/2003. (II.28.) KT sz. rendelet., 3. melléklet, 6. cím, 4. alcím, 6.
elıirányzat).
A beruházás összes költsége:
Saját erı (25 %):
Igényelt támogatás (75 %):

3.080.748 Ft
770.187 Ft
2.310.561 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2003. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

93

7. napirendi pont
Szükséglakások vásárlása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzat 2003. évi
költségvetésébe három millió Ft-ot különítettek el - a belvíz visszafizetések terhére, tehát nem plusz
költségként - szükséglakások vásárlására. Ebbıl az összegbıl Gyomán 2-3 lakást, Endrıdön 3-4
lakást, és az öregszılıben kb. 5 lakást tudnának megvásárolni. Mindenképpen szükség van egy pár
szükséglakás megvásárlására.
A szükséglakás állomány bıvítését napirenden kívül tárgyalták a véleményezı bizottságok, akik 3 db
lakás vásárlását javasolták.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy konkrét igények vannak e már a
lakásokra?
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy igény mindig van, de konkrétan nincs, a lakás sincs
meg konkrétan.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy igénylı mindig
van. Véleménye szerint jó volna vásárolni szükséglakásokat, mert meghirdetés esetén sok jelentkezı
van.
Dezsı Zoltán képviselı megkérdezte; történtek e felmérések, hogy ebbıl a 3 millió Ft-ból hol lehet 3
darab lakást vásárolni ismerve a jelenlegi ingatlan árakat.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy még nem, de elıreláthatólag Öregszılıben
öt lakást lehet venni. Konkrét ajánlatok és felmérések az öregszılıi településrészen történtek.
Jakus Imre képviselı hozzászólásában elmondta, hogy jelenleg 6 szükséglakás felajánlás érkezett
öregszılıbıl, ebbıl 2 olyan, ahol gáz, víz, villany bekötési lehetıség van, mind a hat lakásnál a víz,
villanyvezeték bent van. Olyan jellegő lakásokat írtak össze, ami gyakorlatilag lakható, értékük
500.000 Ft-tól-1.500.000 Ft-ig terjed. Az 1.500.000 Ft-os lakásajánlat víz, villany, fürdıszoba és
önálló központi főtéssel rendelkezı ingatlan.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, vélemény hiányában 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
65/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a 2003. évi költségvetésében a belvízhitel
visszafizetés tartalékba helyezett összegének terhére 3 millió forintot elkülönít 3 db
szükséglakás vásárlására.
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete felhatalmazza a polgármestert a 3 db szükséglakás
megvásárlására.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt a következı 2003. évi
költségvetési rendelet módosítás beterjesztésénél a szükséglakások vásárlására elkülönített 3
millió Ft összeget vegye figyelembe.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a szükséglakások
megvásárlását követıen terjessze be a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
12/2001. (IV.27.) KT számú rendelet módosítását.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

94

8. Napirendi pont
A szeméttelep rekultivációs felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy jogszabályból eredı kötelezettsége az
önkormányzatnak, hogy a meglévı üzemelı hulladéklerakóhoz 2003. január 1-ig környezetvédelmi
felülvizsgálatot végezzen, melyet a határidıig forráshiány miatt nem tudtunk teljesíteni. Ennek tényét
közöltük a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség felé, és ígéretet tettünk arra, hogy a
rekultivációs felülvizsgálatot ez év elsı felében elkészítjük.
Dr. Csorba Csaba jegyzı további tájékoztatásként elmondta, hogy rekultivációs felülvizsgálat
költségeire lehetıség van pályázatot benyújtani. A pályázati kiírás a pályázók körét két csoportra
bontotta. Ebbe a vállalkozási szerzıdés- tervezetben azzal bíznánk meg Cserei Pál urat, hogy az új
hulladéklerakó telep átadása miatt felszabaduló hulladéktelepek rekultivációs tervét készítse el, ezzel
kapcsolatban a pályázatot nyújtsa be. Probléma, hogy ebben a vállalkozási szerzıdés- tervezetben az
érintett önkormányzatok egyenként bíznák meg a Cserei urat erre a munkára. A munkák anyagi
fedezetére közösen nyújtanának be pályázatot. Ennek megfelelıen elképzelhetı, hogy ez a
vállalkozási szerzıdés ilyen értelemben még sem jön létre, hiszen ketté kell bontani abban a formában,
hogy a 2000 lakost meghaladó települések, tehát Szarvas, Gyomaendrıd, Kondoros egyenként bízza
meg a települést, és ık pályáznak közösen, illetve a kis települések, Hunya, Örménykút, Kardos,
Csabacsőd fognak egy pályázatot benyújtani arra, hogy a tervezési költségeket megigényeljék.
Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hiszen a rekultivációs tervek, illetve a meglévı
telepek felülvizsgálatára vonatkozó feladatokat el kell végezni.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, vélemény nem hangzott el felkérte a képviselıket a
határozati javaslat elfogadásra.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
66/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
1. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Regionális Hulladékkezelı Mő
építésében érdekelt településeken mőködı, illetve felhagyott szeméttelepek rekultivációs
felülvizsgálatának és rekultivációs terveinek elkészítésével a települések külön-külön bízzák
meg a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft.-t. Egyben felhatalmazza
Gyomaendrıd Város Polgármesterét a Vállalkozási szerzıdés megkötésére.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a rekultivációs felülvizsgálatra és
tervezésre benyújtandó pályázatok kistérségi szinten kerüljenek beadásra, melyet vállalkozó
készítsen el.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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9. Napirendi pont
Folyékony hulladékszállítás közszolgálati szerzıdés meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint arról már korábban tájékozódott a képviselı-testület
Hanyecz Kft.-vel érvényben levı folyékony hulladék szippantására és szállítására vonatkozó
szerzıdés 2003. áprilisában lejár. A szolgáltatás végzı Hanyecz Kft-vel történt egyeztetés alapján az a
javaslat született, hogy a szerzıdés kerüljön meghosszabbításra 2004. április 30. napjáig A feladat
elvégzését a vállalkozó a szerzıdéses idı alatt megfelelıen végezte, és a továbbiakban is végezni
kívánja. Mivel a városban folyó szennyvízberuházás miatt a tényleges szennyvízcsatornával el nem
látott ingatlanok száma pontosan nem határozható meg, és a beruházás végeztéig ez a szám
folyamatosan változik, a közszolgáltatás végzésére új pályázat kiírása nem lehetséges.
A véleményezı bizottságok javasolják a Képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület vita nélkül egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
67/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a folyékony kommunális hulladék
szippantására, összegyőjtésére és szállítására, a folyó szennyvízcsatorna építés miatti
behatárolhatatlan piaci viszonyok következtében közszolgáltatási pályázat kiírására nem nyílik
módja.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakossági,
közületi és árnyékszéki kommunális folyékony hulladék összegyőjtésére és szállítására, a
közszolgáltatást végzı Hanyecz Kft.-vel 1998. április 1.-én megkötött közszolgáltatási
szerzıdést 2004. április 30. idıtartamra hosszabbítsa meg.
Határidı: 2003. április 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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10. Napirendi pont
A közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák póttámogatási
igényének vizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági elnökét ismertesse
a bizottság témával kapcsolatos álláspontját.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a
2003. évi költségvetés tárgyalásánál az óvodák vezetıi közül néhányan jelezték, hogy a költségvetés
keretében megszavazott kiegészítı önkormányzati támogatás a 2003. évi mőködési költségeiket nem
fedezi, ezáltal hiány lép fel a költségvetésükben. Ennek kapcsán a képviselı-testület megbízta a
humánpolitikai bizottságot és a pénzügyi és gazdasági bizottságot, hogy vizsgálja felül ezt a helyzetet,
és tegyen javaslatot a márciusi képviselı-testületi ülésre a helyzet megoldására. Elıször áttekintették
az óvodák beszámolóit, melyet a tavalyi év decemberi ülésre készítettek el. Bizonyos adatok nem
álltak rendelkezésre, ezért további részletezı számításokat kellett készíteni, melynek keretében az
óvodáktól több adatot kértek be. Elsısorban az ellátott gyereklétszámról, óvodapedagógus és
alkalmazotti létszámról kértek adatokat, valamint, hogy mekkora csoportlétszámmal mőködnek. Ezek
alapján a képviselı-testület tagjai egy összefoglalt táblázatban kaptak beszámolót a kialakult
helyzetrıl. A táblázat tartalmazza, hogy a 2003-as évben hogyan változtak az önkormányzatok részére
adott állami normatívák, mekkora volt a növekmény, hogyan változott az önkormányzati támogatások
kiegészítı rendszere, továbbá az óvodákban hogyan változott az egy hónapra vetített bér és közteher
viselése. Az összesített eredmény alapján észrevehetı, hogy nagy a szórás. Általános megállapítás a
pénzügyi és gazdasági bizottság részérıl, hogy több csoport köré tornyosulnak a gondok. Az elsı
gond, hogy bizonyos óvodáknál az ellátott gyereklétszám meghaladja a férıhely számát. Ez
önmagában nem volna gond, de a férıhely fölötti létszámra állami normatívát nem kapnak. Ez a város
életében azt jelenti, hogy az összesített kimutatások alapján 29 gyerekre 5,4 millió Ft összegő a hiány.
Vannak olyan óvodák, aki a férıhely alatti gyereklétszámmal mőködnek az állami támogatást nem
igénylik meg 100%-ban, félve, hogy vissza kell fizetni, ha nincs meg a gyereklétszám. Az elızı évi
létszámmal jelentik le a következı évi igényt. E két okból városi szinten 8.088.000 Ft az a hiány, ami
az óvodáknál csapódik le, hiszen az állami normatívát közvetlenül ık igénylik.
Ahol több a létszám, több csoporttal mőködik az óvoda, ezáltal több óvodapedagógusra és több
dajkára van szükség.
Problémát jelent az is, hogy eltérıek a bér besorolási kulcsok. Átlagban nagyok az eltérések a bérek
között, de ez magyarázható azzal, hogy idısebb dolgozók magasabb besorolási kategóriába tartoznak.
Bizonyos óvodáknál az óvodapedagógusi létszám azonos az egyéb alkalmazotti létszámmal.
Ebbıl a csoportból kellett valamilyen javaslatot készíteni a megoldásra. A probléma akkut, mert
január 1-tıl lehet ezzel számolni. A város nem engedheti meg, hogy 30 gyerekre nem igényli meg a
normatív állami támogatást, a másik vonalon ennyit, meg többet kiad önkormányzati támogatásként az
óvodák részére. Arra ösztönözné az óvodavezetıket, hogy csak az engedélyezett gyereklétszámig
vegyenek fel beíratáskor gyereket, mert a plusz gyereklétszámra állami támogatást nem tudnak
igénybe venni. Véleménye szerint a 2003. év elsı felét meg kell adni az önkormányzatnak, mint
támogatást. Ha ezt most tudomásul is veszik csak a következı nevelési évtıl érvényesíthetik.
A határozati javaslatot ennek alapján készítették, hogy a Kossuth úti óvoda elsı félévi kiegészítı
támogatása 2,4 millió Ft, a Selyem úti óvoda esetében ez az összeg 456 ezer Ft legyen. Amelyik óvoda
még jelezte a költségvetési hiányát, a pótállami normatíva támogatás lehívásával pótolni tudja, ezzel a
gazdálkodása rendezıdhet.
Több bizottság tárgyalta már ezt az elıterjesztést, volt olyan javaslat, hogy tárgyalják áprilisban, de a
pénzügyi és gazdasági bizottság javasolta, hogy mivel több információ az óvodákról már nem lesz, a
pénzügyi gondokat most kell megoldani, mert a beíratások március végén - április elején
megtörténnek, a létszámmal nekik számolni kell.

97

Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, hogy a költségvetési törvény módosult, ebbıl
lényeges a 28. § és a 111.§, amely kimondja, hogy az állami támogatás 30%-át jogosultak igénybe
venni egyéni vállalkozók és 100%-ban jogosultak igénybe venni a 2003-2004. oktatási évben belépı
közhasznútársaságok. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem tudják a 70%-os normatíva kiesést
finanszírozni, akkor egy átalakulási folyamatba kell kezdeni az óvodáknak, aminek a végsı
eredménye, hogy közhasznú társasággá alakulnak át és megkérik a közhasznúsági fokozatot. Ez egy
több lépcsıs folyamat, mivel az egyéni vállalkozásból át kell alakulni egyéni céggé, majd az egyéni
cégbıl átalakulhat egyszemélyes Kft-vé, az egyszemélyes kft. pedig átalakulhat közhasznú társasággá.
A közhasznú társaság megkérheti a közhasznúsági fokozatot. Ennek eredménye, hogy szeptemberre
kialakulhatnak a közhasznúsági társaságok, megkaphatják a közhasznúsági fokozatot. Ennek
jelentısége, hogy a 2003. szeptembertıl belépı gyermekekre megkaphatják 100%-ban az állami
normatívát. A közhasznú társasági formának egyaránt vannak elınyei és hátrányai. Elınye az
iparőzési adó alól mentességbıl van, ezzel szemben a mőködési költségek megnınek. Felügyelı
bizottságot kell mőködtetni, könyvvizsgálót kell alkalmazni, egyrészt a közhasznúsági jelentés
elfogadása miatt, másrészt a közhasznú társaságokra vonatkozó szabályok miatt. Ez a folyamat még
ebben a formában is kedvezıbb.
Az átalakulási folyamatnak vannak bizonyos költségei, bírósági eljárási illeték, könyvvizsgálói díj és
egy ügyvédi munkadíj, a három társasági formának a bejelentése, ez közel 400 ezer Ft-os plusz kiadást
jelent, melyet a bizottságok véleménye alapján utólagos elszámolás fejében megtéríti az
önkormányzat. Az átalakulási folyamat egyenként is teljesíthetı, vagy több egység is alakíthat
közhasznú társaságot.
Problémát jelent az átalakulások során a vagyoni betétek alakulása, hiszen a kft-k esetében vagyoni
betétnek 3 millió Ft kell. Azonban, hogy átalakulással jön létre, összességében elég a 3 millió Ft-os
vagyoni betét megléte. Néhány kisebb óvoda esetében probléma merült fel, amennyiben igény van a 3
millió Ft-os vagyoni betétre, abban az esetben a berendezési tárgyakat az önkormányzat a
közhasznútársaságok tulajdonába adja, oly módon, hogy a közhasznú társaságba nem kíván részt
venni, legfeljebb a felügyelı bizottságba kíván tagságot. Ennek gyakorlati jelentısége az
önkormányzat felé nincs. A közhasznú társaságok a megszőnés esetén ezt a betétet csak óvodai célra
használható fel.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Dr. Csoma Antal Gáborné és Szabó Istvánné
óvodavezetıket, van e kiegészíteni valójuk az elhangzottakkal kapcsolatban?
Szabó Istvánné a Selyem úti óvoda vezetıje hozzászólásában elmondta, hogy közel 30 éve dolgozik
az óvodai pályán, a Selyem úti óvoda bútorait, berendezéseit, függönyeit, textíliáit 3,5 év alatt
takarékos gazdálkodás eredményeként sikerült kicserélni. Igyekezete nem volt hiába, mivel e miatt
nıtt a gyereklétszám, mert szép az óvoda környezete és színvonalas pedagógiai munka folyik benne.
Mivel szabad óvodaválasztás van, ezért a szülınek joga van oda vinni a gyermekét, ahová szeretné. Ha
a beíratás folyamán a gyereklétszám nagysága miatt nemet kell mondani a szülıknek, abban az
esetben a póttámogatást nem kéri, a hiányt saját erıbıl próbálja megoldani.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a konkrét
döntést a pénzügyi és gazdasági bizottság hozta meg. A humánpolitikai bizottság elismeri a
színvonalas pedagógiai munkát, ezt azáltal is nyilvánvalóvá tették, hogy decemberben elfogadták az
óvodák beszámolóit. Ugyanakkor szembesültek azzal a ténnyel, hogy a pedagógusok bérrendezése,
ami a múlt évben bekövetkezett és tulajdonképpen a kompenzációt a múlt évre megkapták az
intézmények, az ebben az évben a költségvetési normatívában nem realizálódott és ez a probléma
ebbıl adódik. Ebben nem az önkormányzat és nem az óvodapedagógus a vétkes. Az óvodák szépen
fejlıdtek, amióta közoktatási megállapodás alapján mőködnek, az így kialakult helyeztet sajnálják. Az
önkormányzat költségvetése 59 millió Ft hiányt takar, így nem lehet megtenni, hogy az állami
normatívát nem hívják le. A bizottság javasolta, hogy márciusban próbáljanak elıleget biztosítani az
óvodák részére, fıleg a Kossuth úti és a Selyem úti óvoda részére. A többi óvoda esetében a lehívott
utólagos normatív állami támogatással, nagyjából rendezıdnek a dolgok.
A bizottság javaslata, hogy támogassák az óvodákat, természetesen kompromisszumos alapon, hogy a
közoktatási megállapodást valamilyen formában módosítják. Bízik abban, hogy az óvodák
kompromisszum készek lesznek.
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Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke rövid visszatekintést tett arról, hogyan született a
döntés az óvodák közoktatási megállapodásban történı üzemeltetésérıl az akkori Képviselı-testület
részérıl.
1999-ben hasonló pénzügyi helyzetben volt az önkormányzat, egyre nagyobb terhet jelentett az
intézmények mőködtetése, különösen az óvodák vonatkozásában. A döntés meghozatalának az volt a
célja, hogy ezzel csökkentsék az önkormányzati intézményhálózat költségét, ugyanakkor próbáljanak
olyan mőködtetési formát találni, amivel az ott dolgozók szakmai területen is egy jobb helyzetet
tudnak teremteni. Igyekeztek egy versenyhelyzetet teremteni az óvodák között, ösztönözve ıket a jobb
körülmények kialakítására, és lehetıséget adva a szülıknek az óvoda kiválasztására. Az eltelt idıszak
tapasztalatai mindenképpen azt mutatják, hogy ez a mőködtetési forma meghozta a várt eredményt, az
önkormányzat jelentıs összeget takarított meg. Ugyanakkor szemmel látható, hogy fıleg a több
csoportos óvodáknál minıségi javulás következett be az elmúlt három évben. A szülık részérıl is
megindult egy átrendezıdés, az általuk jobbnak tartott óvodák irányába, ami ösztönzött
következménye volt a mőködtetési formaváltás célkitőzésének. Mindezek alapján nem hibáztathatók
az óvodák azért, hogy az engedélyezett létszámtól több gyermeket vettek fel. Erre valószínő az
önkormányzatnak is jobban figyelni kellett volna, de ez a probléma, eddig nem jelentkezett ilyen
élesen, fıleg anyagi vonatkozásban.
Ugyanakkor a mőködtetési formaváltás következménye az is, hogy a kisóvodákban és az
önkormányzati fenntartású óvodában gyermeklétszám csökkenés következett be – kivéve a Tulipános
óvoda. A csökkenés nem csak abból ered, hogy a nagyóvodák több gyermeket vettek fel, hanem abból
is, hogy az utóbbi évben jelentısen csökkent a születések száma Gyomaendrıdön.
Tehát összességében megállapítható, hogy az óvodák felnıttek a feladathoz, a versenyhelyzethez, és
helytálltak.
Az elıterjesztés összegzı megállapításaival nem teljesen értett egyet. Azt támogatta – és a bizottság is
egyetértett azzal, hogy az óvodák anyagi problémáját az elsı félévben, egy elıleg formájában nyújtott
támogatással meg kell oldani. A férıhellyel kapcsolatos elmarasztalást viszont nem tartotta reálisnak,
hiszen ez soha nem vetıdött fel. És az, hogy emiatt normatív állami támogatás probléma keletkezett,
nem róható fel az óvodáknak. Véleménye szerint - annak ellenére, hogy az önkormányzati támogatási
rendszer jól mőködött, - 2000-ben, amikor a támogatásban kissé visszaléptek, akkor kellett volna
feltárni és korrigálni az esetleges egyenetlenségeket. A maga részérıl nem értett egyet azzal, hogy a
problémát úgy próbálják meg kezelni, hogy az a magasan képzett, idıs óvodapedagógusok hátrányára
váljon. Annál is inkább, mert létszám gazdálkodási intézkedések elrendelésére az önkormányzatnak
nincs jogosítványa.
Legnagyobb problémának azt tartotta, hogy az óvodáknál kialakult problémát csak a pénzügyi
oldaláról közelítik meg, pedig szakmailag sem hanyagolható el, annak áttekintése. Nem vizsgálták,
hogy valójában a probléma gyökere miben rejlik, és arra milyen távlati megoldást lehetne találni.
A maga részérıl a határozati javaslatnak csak azt a részét tudja elfogadni, támogatni, amely a
pillanatnyi anyagi problémák megoldását jelentheti. Ugyanakkor bizonyos feltételek –
csoportlétszámok – meghatározását most nem tartotta célszerőnek, és nem is támogatta, mivel azt
eddig semmilyen szakmai érv nem támasztotta alá. Továbbá nem értett egyet a közoktatási
megállapodás módosítás-tervezet 2. pontjában leírtakkal, amely szerint az önkormányzat jogosult
felmondani a megállapodást, ha a megbízott olyan gyermek után veszi igénybe az önkormányzati
támogatást, aki után az állami normatív támogatást nem veszi igénybe.
Befejezésként arra kérte a képviselı-testületet, hogy támogassa a bizottság azon javaslatát, hogy az
óvodák jelenlegi, reális anyagi problémáját oldják meg az elsı félévben, és esetleg egy külsı szakértı
bevonásával vizsgálják meg, hogy a számadatok alapján az óvodák helyzete a jövıben hogyan
alakulhat.
Hivatalosan ma 530 óvodai férıhely van a városban, és kb. 400 gyermek várható a következı
években. A gazdaságosságra való törekvés mellett ezt a számadatot is figyelembe kell venni, és
átgondoltan kell eldönteni: hogyan tovább. Azon túl, hogy most a normatív állami támogatás okozza
ezt problémát, hosszú távon az is problémát jelenthet, hogy sokkal több a férıhely, így gazdaságtalan
a mőködtetése a gyomaendrıdi óvodarendszernek. Minderre viszont csak egy átfogó tanulmány adhat
választ, aminek a határidejét akár május, júniusban is meg lehet határozni. E tanulmány nélkül most
elıírni az óvodáknak, hogy hány csoport legyen, jogszerőtlen, és nem lenne célszerő. Szakmailag
abszurdnak tartott egy ilyen megalapozatlan elıírást, meghatározást.
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Kérdésként vetette fel, hogy az esetleges létszámleépítés esetén az elküldött dogozók végkielégítését,
és egyéb járandóságait, ki fogja fizetni.
A maga részérıl mindenképpen azt javasolta, hogy a képviselı-testület a támogatás kérdésében
döntsön, de ne kényszerítsen senkit olyan megállapodás aláírására, amely szakmai szempontból
hosszú távon nem jó a város óvodáinak.
Dr. Dávid Imre polgármester emlékeztette a bizottság elnök urat arra, hogy óvoda bezárásról is szó
volt a bizottsági ülésen, ami éppen a bizottság elnök úr részérıl vetıdött fel, de ugyan ez 1999-ben is
elhangzott, amit akkor sem és most sem tartottak járhatónak. Megítélése szerint, ha egy kis létszámú
óvoda tud eredményesen mőködni, akkor a nagynál nem ez a probléma. Gazdaságilag is nagyon
egyértelmő, hogy amit 30 fıvel meg lehet csinálni, ugyan azt 100 fıvel sokkal könnyebb. Ezért kell
vizsgálni az óvodákat, mert minél tovább várnak vele, annál nagyobb lesz a baj. A Kossuth úti
óvodára vonatkozóan külön számítást végeztek, amelybıl látható, hogy az engedélyezett 114 fıvel az
óvoda nem ráfizetéses. Ha a problémát most elodázzák, azt úgy is tovább kell vinni, mert késıbb úgy
is gondot fog okozni.
Katona Lajos alpolgármester megítélése szerint néhány helyen téves szemléletet tükröz, amit a
bizottság elnök úr elmondott. Nem értett egyet azon állításával, hogy a javasolt megoldás egy rövid
távú tőzoltást jelent. Véleménye szerint éppen az lenne a rövid távú megoldás, ha a város odaadná a
hiányzó pénzösszeget, de cserébe nem követelne meg bizonyos lépéseket az óvodáktól annak
érdekében, hogy ez a helyzet fél év múlva ne ismétlıdjön meg. Tehát éppen a javasolt megoldás
jelentené a probléma hosszú távú megoldását.
Sajnálatosnak tartotta, hogy a vélemény kifejtések során az a szemlélet kezd kialakulni, hogy itt most
a képviselı-testület megkérdıjelezi az óvodák eddigi munkáját. Pedig errıl egyáltalán nincs szó, a
szakmai munkát fıleg nem, hiszen a minıségi változás szemmel látható. A gazdasági munkát sem úgy
kérdıjelezik meg, hogy egyértelmően ıket teszik felelıssé a kialakult helyzetért, és magukra hagyják
ıket, hogy oldják meg egyedül, hiszen van egy megállapodás, amely alapján nekik boldogulni kellene.
Az önkormányzat viszont nem ezt teszi, hanem azt mondja, hogy az annak idején kötött megállapodást
a jelenlegi körülményekhez kell igazítani és annak megfelelıen módosítani. Erre viszont csak akkor
kerülhet sor, ha azzal mindként fél egyetért. Az önkormányzat partner ebben, és segítséget nyújt,
hiszen erre a félévre kisegíti az óvodákat, a megállapodás módosítás keretei között. Ezzel egyidejőleg
viszont kiköti bizonyos lépéseknek a megtételét, amelyek éppen hosszú távra biztosítják azt, hogy ez a
helyzet még egyszer ne álljon elı.
Kétségtelen, hogy minden képviselı felelısséggel kezeli ezt a problémát, és az is biztos, hogy nem
egyformán látják, de véleménye szerint csak olyan megoldást szabad támogatni, ami hosszabb távon
jelent megoldást. A javasolt megoldás pedig ilyen. Teljesen mindegy, hogy vállalkozóként, vagy
önkormányzati szinten mőködtetnek valamit, azt hosszú távon nem lehet elviselni, hogy olyan pénzhez
nem jutnak hozzá, amit az állami idead. Ezt a lépést akkor is meg kellett volna tenni az
önkormányzatnak, ha az óvodák nem jönnek ezzel a problémával.
Jenei Bálint bizottsági elnök hangsúlyozta, nem tagadja azt, hogy részérıl merült fel az óvoda bezárás
gondolata. Gazdaságossági szempontból nem biztos, hogy jó a városnak, hogy egy 70 férıhelyes
óvodában nincs csak 30 gyermek. Ez az üzemeltetınek sem jó. Véleménye szerint ezt a felvetést nem
rosszindulatú gondolatként kellene kezelni, ezt a helyzetet az élet írta elı, ami nem kerülhetı el.
Továbbra is az volt a véleménye, hogy nem kellene csoportlétszám csökkentést elıírni az óvodák
számára, meg kellene hagyni nekik, hogy az önkormányzat által adott feltételek mellett, ık házon
belül oldják meg a problémát. Természetesen azzal egyetértett, hogy kösse ki az önkormányzat, hogy
csak az engedélyezett férıhelynek megfelelı létszámot vegyék fel az óvodák.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint az engedélyezett férıhelynek megfelelı létszám
kikötésével már közelebb kerülnek a probléma megoldásához. Továbbra sem értett egyet azzal, hogy
óvoda bezárásra kerüljön sor a városba. Kétségtelenül igaz, hogy egy 70 férıhelyes óvoda ne
mőködjön 30 fıvel, de azért az önkormányzati mőködtetéső Jókai úti óvodáról se feledkezzenek meg,
aminek a mőködtetéséhez évi + 5 millió Ft-ot kellett adni, azért mert más óvodák az engedélyezett
létszám felett mőködnek. Ennek a helyzetnek a fenntartásával a Jókai úti óvoda teljesen tönkre fog
menni.
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A bizottság elnök úr feltett kérdésére válaszolva elmondta, 1999-ben az óvodák vállalkozásba
adásakor minden óvónı megkapta a végkielégítést. Most az esetleges létszámintézkedések
megtételekor ez a munkáltató kötelessége. Az önkormányzatnak a Jókai úti óvodánál leépített
létszámra kell odaadni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı egy összesített számítást végzett a férıhelyek és az átlag létszám
összességérıl, ami a Jókai úti óvoda nélkül, 414 és 412. Tehát összesen 2 fı az, akire összességében
nem lett megigényelve a normatíva. Ebbıl következıen azt kérdezte, nem lehetett volna megoldás
találni arra, hogy csak 2 fıre ne igényeljék meg a normatív állami támogatást, hiszen összességében 2
fı eltérés van, de ezen belül óriási a szóródás.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, az állami támogatást az óvodák
igénylik meg, akik mindegyikének meg van az engedélyezett létszáma, így több támogatást nem
igényelhetnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı további kérdésként vetette fel, hogy ez a nagy probléma 2001-ben
miért nem jelentkezett? Csak a közalkalmazotti béremelés lehet ennek az oka?
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, jelentkezett, csak nem ilyen mértékben.
Császáné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint olyan megoldást kellene választani, ami
egyformán jó minden érintett félnek. Ne kelljen óvodát bezárni, a vállalkozók se kerüljenek nehéz
helyzetbe, és az önkormányzat is jól járjon.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elhangzott véleményekre reagálva hangsúlyozta, itt mindenki óvodákról
beszél, pedig az elvégzett vizsgálat azt bizonyította be, hogy csak egy óvodával van probléma, a többi
normálisan mőködik. A többi óvoda többlettámogatási kérelemmel a mai napig nem fordult az
önkormányzathoz. Felmerült a Selyem úti óvoda részérıl, de az óvoda mőködtetıje saját jól felfogott
érdeke alapján döntött úgy, hogy jelenleg többlettámogatási igénnyel nem él.
Jelen esetben a Kossuth úti óvodánál mutatható ki az, hogy jelentısen túllépi az engedélyezett
létszámot. Az óvoda mőködésének törvényes feltétele az, hogy a mőködési engedélyben foglaltakat
betartja, mint mőködtetı. Ettıl eltérni nem lehet. Az önkormányzat éppen ennek érdekében mondta ki
azt, hogy amennyiben az óvoda az engedélyezett létszámon felül mőködik, úgy a különbözetre
biztosítja a támogatást. Ugyanis ez az óvoda már akkor is emelt létszámmal mőködött. A többi óvoda
az engedélyezett létszámmal mőködött, a csoportlétszámon belül lehettek eltérések. A Kossuth úti
óvodánál éppen az a probléma, hogy az engedélyezett létszám felett felvett és ellátott létszám, már
csoportlétszámon belül is változtatást indukál, erre a többletlétszámra viszont az állami normatívát
nem kapja meg. A többi óvodánál a normatíva leigénylése, normálisan, szabályszerően mőködik. Sıt
vannak óvodák, akik nem is igénylik le azt a normatívát, amit a jogszabály szerint
megigényelhetnének.
Összegezve hangsúlyozta; egy óvoda problémája nem az egész önkormányzati óvodai rendszer
mőködésének a problémája. Ennél az egy óvodánál a probléma orvosolható, és megoldható.
Kétségtelen, hogy a bérintézkedés felerısítette ezt a problémát, de nem kell megfeledkezni arról, hogy
eddig minden költségvetési évben probléma volt a Kossuth úti óvoda önkormányzati támogatásával.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az óvodákban folyó pedagógiai munkát mindenki
elismeri. Ebbe a munkába nem is szólnak bele mindaddig, míg a mőködtetés a közoktatási
megállapodásban leírtaktól nem tér el. Jövıre a megállapodások lejárnak, azokat át kell majd tekinteni,
és a mostaniból levonva a következtetéseket kell újra alakítani.
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Dr. Csoma Antalné a Kossuth úti óvoda mőködtetıje hozzászólásában elmondta, 1999-ben annak
reményében, és szándékával írta alá a közoktatási megállapodást, hogy az óvoda dolgozóival
folytatják azt a színvonalas óvodai nevelımunkát, amit a kollektíva addig is végzett. A
megállapodással elfogadta az önkormányzat azon célkitőzését, hogy versenyhelyzetbe kerül, és a
korábbinál is többet kell tenni a szülık megnyeréséért, támogatásáért. Arra törekedtek, és törekszenek
ma is, hogy a nevelımunka színvonalával, a feltételek megteremtésével a lehetı legjobban nyújtsák
azoknak a gyermekeknek, akiket a szülık bizalommal visznek az óvodába. Intézményvezetıként
alapvetı céljának tekintette az óvoda optimális fejlesztésének biztosítását, a minden körülmények
közötti, a velük szemben támasztott követelményeknek való eleget tételt.
Az óvoda mőködésérıl, eredményességérıl, a nehézségekrıl az éves beszámolók során mindig nyíltan
és ıszintén tájékoztatta a Képviselı-testületet. Az 1999-es évrıl adott beszámolóban is leírta, hogy az
állami normatív és az önkormányzati támogatásból minimálisan biztosíthatóak az intézmény
fenntartási és mőködési költségei. Ekkor 292.290 Ft-al kellett a mőködéshez hozzájárulnia. A létszám
akkor 126 fı volt, az önkormányzati támogatás 4100 Ft, a félnapos gyermekekre ennek 50 %-a. Az
állami támogatás 80.000 Ft volt.
A 2000 évi beszámolóban jelezte, hogy a bevételek nem fedezték a kiadásokat. Jelentıs anyagi és
tárgyi támogatással járult hozzá az óvoda mőködtetésének és fejlesztésének biztosításához. Mivel
önkormányzati kötelezı feladatot látnak el, ezért kérte az önkormányzatot, hogy a lehetıségekhez
mérten adjon segítséget ahhoz, hogy a tılük telhetı módon a feladataiknak maradéktalanul eleget
tehessenek. Ebben az évben már 1.138 e Ft-al járult hozzá a fenntartáshoz. Az önkormányzati
támogatás 3300 Ft volt. A létszám 119 fı volt május 31-én.
A 2001 évi beszámolójából idézte: „a költségvetés takarékos és szigorúan gazdaságos felhasználása
mellett is a vállalkozás veszteséges. A megfelelı színvonalú szakmai munka feltétele a biztos anyagi
háttér, amit a jelenlegi bevételi források, az állami és az önkormányzati támogatás és egyéb támogatás
nem biztosít”. Ebben az évben 1.230.584 Ft-al járult hozzá az óvoda fenntartásához. A létszám
évvégén 130 fı volt, az önkormányzati támogatás 3800 Ft, állami támogatás 115.600 Ft.
A 2002 évi beszámoló ismert a Képviselı-testület elıtt, ami decemberben került elfogadásra. Ebbıl
emelt ki néhány gondolatot.” Az elmúlt évek beszámolóira való hivatkozással ismét jelezni szeretné,
hogy az óvoda bevételi forrásai nem biztosítják a fenntartási és mőködési költségeket. A vállalkozás
vesztesége ebben az évben is jelentıs, melynek pótlása saját forrást igényel. Tisztelettel kérem
Gyomaendrıd Város Önkormányzatát, az önkormányzati támogatás felülvizsgálatára. 2002-ben
2.724.894 Ft-al járult hozzá a fenntartáshoz. Önkormányzati támogatás 4000 Ft, állami támogatás
130.000 Ft”.
Ugyanakkor azt sem hallgatható el, hogy harmadik éve a fizetsége; a gyermekek szeretete, valamint a
szülık és a kolléganıinek tisztelete.
Az idei évre eljutott odáig, hogy már a családja számára is elviselhetetlenné vált ez a fokozódó
költség, a béremelés terhét már nem tudja magára vállalni. Ezért fordult a Tisztelt Képviselıtestülethez, és kéri a segítségüket. A maga részérıl úgy érzi, nem teljesen kompromisszum az, amit az
önkormányzat a megállapodás módosítás tervezetében neki felkínál.
Dr. Dávid Imre polgármester emlékeztette az óvodavezetıt arra, hogy annak idején ı mindig azt
mondta; ha úgy érzi nem megy a vállalkozás, akkor az önkormányzat visszaveszi az óvodát, hiszen
kötelezıen ellátandó feladatról van szó.
Egy közoktatási megállapodás keretein belül mőködı óvodáért ı vállalja a felelısséget, hiszen az nem
megoldás, hogy évente támogatási vitát kezdjenek. Az önkormányzat ma nyújtja a segítséget, de a
mőködtetınek is meg kell tenni a szükséges lépéseket.
Dr. Csoma Antalné reagálásában elmondta, úgy rézi a fentiekben elmondottakkal kellıképpen
érzékeltette azt, hogy mennyit vállalt az óvodáért.
Valóban igaz a jegyzı úr azon megállapítása, hogy 1999 óta nem volt létszámintézkedés az óvodában,
de ezzel kapcsolatban soha nem volt elmarasztaló vélemény, javaslattétel a képviselı-testület részérıl.
A Kossuth úti óvoda 1979-tıl 5 csoportos 125 férıhellyel, 1987-tıl 1999-ig a férıhely száma 113 fı,
majd 1999-tıl 114 fı, amit valóban nem tartottak be, de nem csak amióta vállalkozásban mőködik,
hanem annak elıtte sem.
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Dr. Dávid Imre polgármester ismételten hangsúlyozta, ahhoz, hogy az önkormányzat segítséget
nyújtson az óvoda mőködtetıknek is partnernak kell lenni. Nem engedhetı meg, hogy bizonyos
létszám után ne hívják le az állami támogatást akkor, amikor egy másik óvoda meg teljesen tönkre
megy. Az egyiket zárják be, mert nincs gyermeklétszám, a másikat meg tartsák fenn többlet
létszámmal?
Dr. Csoma Antalné véleménye szerint bárki bárhogy is minısíti ez egy kényszerhelyzet, visszájára
fordult az a cél, ami 1999-ben kitőzött cél volt, és ennek hatása sajnos rajtuk csattan.
Mindezek mellett, úgy érezte, el kell fogadja az önkormányzat által felajánlott feltételt, mert nem
hajlandó tovább fokozni a költségeket, még olyan feltétellel is, - ami a legsúlyosabb, a gyermekeket,
az embereket érinti, melyben nagyon kérte a képviselık lelkiismeretes és felelısségteljes és
körültekintı döntését.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a képviselı-testületnek a város összes óvodáját kell
nézni, az egészet együtt kell áttekinteni.
Nem vitatta azt, hogy az óvoda mőködtetıje ennyit költött az óvodára, de ugyanakkor a többi óvoda
meg ki jött a rendelkezésére álló pénzösszegbıl. Ez az, ami így nem mehet tovább, ezért is nyújtanak
most segítséget. Sajnos, nem azon kell vitatkozzanak, hogy a növekvı gyermeklétszám miatt hogyan
tudnák az engedélyezett létszámot felemelni, itt most ennek ellenkezıjérıl van szó; évek óta csökken a
gyermeklétszám, a fiatalok elmennek a városból, nincs kellı vonzalom a városban, ami miatt itt
telepednének le.
Dr. Csoma Antalné hangsúlyozta egyértelmő, hogy ı annak a ragaszkodásának az árát fizeti, amivel
ahhoz a kollektívához ragaszkodott, akikkel már évek óta együtt dolgozik, és nem küldte el ıket.
Dr. Dávid Imre polgármester ezt nagyon dicséretesnek tartotta, de az önkormányzat nem lehetett
kíméletes a Jókai úti óvodával, ott meg kellett lépni a létszámleépítést, a gyermeklétszám csökkenése
miatt.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a Közalkalmazotti Tanács elnökének véleménye szerint a fiatalok
nyilván azért mennek el a városból, mert az önkormányzat éppen azokat nem támogatja, akik
gyermekek nevelésével foglalkoznak. A leépítéseknél mindig az óvodák és az iskolák kerülnek
elıtérbe. Ki szeretné visszahozni a gyermekét ilyen körülmények közé? Itt nincs biztos helyük a
fiataloknak. Ahhoz, hogy a fiatok ide visszajöjjenek a képviselı-testületnek elıbb a nézetén kellene
változtatni. Ne csak az oktatási intézményeknél, hanem a saját körükben is próbáljanak meg
racionalizálni.
Jenei Bálint bizottsági elnök a határozati javaslat I. pontjában szereplı közoktatási megállapodás
tervezetet annyiban javasolta módosítani, hogy az 1./ pontban az óvodai csoportok számát ne
határozzák meg, csak annyit írjanak elı, hogy a mőködési engedélyben meghatározott férıhelynek
megfelelı létszámot kötelezı betartani.
Dr. Dávid Imre polgármester mindezt csak akkor tartotta elfogadhatónak, ha a második félévben nem
térnek vissza az óvoda problémájára. De ha az óvoda nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, ez
elkerülhetetlen lesz.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában elmondta, az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén is felmerült
részérıl az a javaslat, hogy a Jókai úti óvodát együtt kellene mőködtetni a Kossuth úti óvodával. Ezt
fel kellene ajánlani Dr. Csoma Antalnénak. Ekkor ugyanis, az egyik helyen jelentkezı plusz létszám
kiegészítené a másik helyen jelentkezı mínusz létszámot, és mind a kettı tudna gazdaságosan
mőködni.
A Kossuth úti óvoda mőködtetıje látna e ebben lehetıséget?
Dr. Csoma Antalné a kérdésre válaszolva elmondta, ennek gondolatával eddig nem foglalkozott.
Rövidebb távú elképzelései vannak.

103

Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát, figyelemmel az elhangzott véleményekre, javaslatokra,
elsıként a Jenei Bálint bizottság elnök úr által tett módosító javaslatot tette fel szavazásra, amely
szerint a Kossuth úti óvoda vonatkozásában beterjesztett közoktatási megállapodás tervezet 1.
pontjának utolsó mondata úgy szólna, hogy „ a megbízó az e pontban részletezett önkormányzati
támogatást a mőködési engedélyben meghatározott (114) férıhelyig biztosítja.”
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal, és 11 tartózkodással a módosító javaslatot
elvetette.
Dr. Dávid Imre polgármester a döntésre figyelemmel a határozati javaslat I. pontját az elıterjesztés
szerint tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, és 4 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
68/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2003. január 1.-tıl visszamenıleg, és 2003.
június 30.-ig (hat hónapra) Dr. Csoma Antal Gáborné egyéni vállalkozónak a Kossuth úti Óvoda
mőködtetéséhez havi 411 e Ft azaz négyszáztizenegyezer Ft, összesen 2 466 e Ft azaz kétmillió
négyszázhatvanhatezer Ft póttámogatás nyújt. A póttámogatási összegre abban az esetben tarthat
igényt, ha az alábbi Közoktatási megállapodás módosítással egyetért és aláírja.
A többlettámogatás pénzügyi fedezetére a Képviselı-testület a 2002 évi pénzmaradvány végleges
elszámolása során keletkezet szabad pénzeszközt jelöli meg.
KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
2003. évi II. módosítása
mely létrejött Gyomaendrıd Város Önkormányzata (Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz., képviseli:
Dr. Dávid Imre polgármester, a továbbiakban: Megbízó a 5/2000.(I.27.) KT. sz. határozat alapján),
valamint Dr. Csoma Antal Gáborné (ln.:Tóth Ágnes, an.: Komáromi Anna sz.h.: Szolnok
Gyomaendrıd, Áchim út 3/1/4. Sz.) továbbiakban: Megbízott, mint a Kossuth Úti Óvoda fenntartója
között, a I. 507/1999. Ikt. sz. alatt 1999. Július 30-án kelt közoktatási megállapodás módosításában az
alábbi feltételekkel:
Elızmények:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 48/1999.(II. 25.) KT sz. határozatával a Gyomaendrıd
Kossuth L út 7. Sz. alatt található 114 férıhelyes óvoda vezetıje részére lehetıséget adott, hogy
közoktatási megállapodás keretében óvodai ellátást biztosítson. dr. Csoma Antal Gábornéval a
Kossuth L út 7. sz. alatti óvoda mőködtetésére Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
167/1999.(VI. 24.) sz. határozatában úgy döntött, hogy dr. Csoma Antal Gábornéval közoktatási
megállapodást köt. A közoktatási megállapodás 1999. Július 30-án a I. 507/1999. Ikt. sz. alatt
megkötésre került.
1./
A közoktatási megállapodás 3./ pont elsı mondata után a következı mondattal egészül ki: A Megbízó
a Megbízottnak 2003. január 1.-tıl visszamenıleg 2003. június 30.-ig (6 hónapra) havi 411 e Ft azaz
négyszátizenegyezer Ft, összesen 2 466 e Ft azaz kétmillió négyszázhatvanhatezer Ft póttámogatás
nyújt.
A 3./ pont az alábbi szöveggel egészül ki: A Megbízó az e pontban részletezett önkormányzati
támogatást a mőködési engedélyben meghatározott (114) férıhelyig biztosítja, amennyiben az Óvodai
csoportok száma a 2003/2004. nevelési évben a négyet nem haladja meg.
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2./
A közoktatási megállapodás 6. pontja az alábbiakkal egészül ki: A Megbízó jogosult felmondani a
szerzıdést, ha a Megbízott olyan gyermek után veszi igénybe az önkormányzati támogatást, aki után az
állami normatív támogatást nem veszi igénybe.
A módosítás a közoktatási megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerzıdést átolvasás és közös értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben egyezıt,
aláírják.
Gyomaendrıd, 2003. március 28.
Dr. Dávid Imre polgármester
(Megbízó)

Dr. Csoma Antal Gáborné
(Megbízott)

Határidı: 2003. március 27.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

A határozati javaslat II. pontja, - mely a Selyem úti óvodának nyújtandó önkormányzati
póttámogatásról rendelkezett-, Szabó Istvánné óvodafenntartó fentiekben tett nyilatkozta alapján nem
került megszavazásra.
Végezetül Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a képviselı-testületnek határozatban kimondani,
hogy a költségvetési törvényben megfogalmazottak miatt, azon óvodák mőködtetıi, akik vállalják a
közhasznú társasággá való átalakítást, a felmerülı költségeiket tételes kimutatás és számla ellenében
az önkormányzat finanszírozza.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
69/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete azon közoktatási megállapodás keretében
mőködı óvodák egyéni vállalkozóinak, akik vállalják a közhasznú társasággá való
átalakítást, a felmerülı költségeiket tételes kimutatás és számla ellenében
finanszírozza.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. Napirendi pont
Javaslat „BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntetésre
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, hogy az elmúlt két évben tett
kezdeményezéshez hasonlóan ismét a Gyomai Kner Nyomda Rt. kollektíváját javasolnák a Békés
Megyéért kitüntetı díjra felterjeszteni.
A véleményezı bizottságok a javaslattal egyetértettek, javasolták a képviselı-testületnek annak
elfogadását.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felolvasta azt a levelet, melyet a Kner
Nyomda Rt. vezérigazgatója, és a Kner Nyomdaipari Múzeum igazgatója a témához kapcsolódóan
küldött Gyomaendrıd Város Önkormányzatának.
/ A levél a továbbiakban e jegyzıkönyv mellékletét képezi./
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a levelet, majd arra kérte a képviselıket, hogy a döntés
során vegyék figyelembe az Endrıdiek Baráti Körének támogató javaslatát is.
A Képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem volt, a javaslatot egyhangú 18 igen
szavazattal támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a nagy elıdökhöz méltó,
világszínvonalú, magas mővészi igényő és gazdaságilag is eredményes
könyvnyomtatás területén végzett munkájuk elismeréseként javasolja a Gyomai Kner
Nyomda Rt. kollektíváját a “BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntetı díj adományozására.
Határidı: 2003. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. Napirendi pont
A Városi Sportcsarnok névadási javaslata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, Cs. Nagy Lajos testnevelı tanár javaslatot nyújtott be a
sportcsarnok névadására. Javasolta, hogy az intézményt Varga Lajosról városunk szülöttérıl, a
nemzetközileg is elismert sportemberrıl nevezzék el.
A névadási javaslatról a véleményezı bizottságoknak az volt a véleménye, hogy élı személyrıl nem
kívánják az intézményt elnevezni, de elismerik Varga Lajos kiváló sportember érdemeit, eredményeit,
és köszönetüket fejezik ki városunkban a tornasportban elért eredményes edzıi tevékenységéért.
A képviselık részérıl hozzászólás, vélemény nem volt, a bizottságok javaslatával egyhangú 18 igen
szavazattal egyetértettek, és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem kívánja élı személyrıl
elnevezni a Városi Sportcsarnokot, de elismeri és tisztelettel adózik Varga Lajos
kiváló sportember a tornasportban és edzıi tevékenységében elért eredményei elıtt.
Határidı: azonnal
13. Napirendi pont
A Kossuth u. 20. sz. alatti ingatlan bontása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes az ingatlan az Otthonteremtı Tanya
Alapítvány felajánlása alapján 2000-ben került az önkormányzat tulajdonába. Az épület mőszaki
állapotáról felmérést készítettek, melynek megállapításai szerint az gazdaságosan nem lenne
felújítható, a felújítás költsége elérné egy új építés költségét. Mindezek alapján az ingatlant célszerő
lebontani, és más módon hasznosítani.
A véleményezı bizottságok egyetértettek az épület bontásával.
Kérte a képviselıket az elıterjesztés alapján hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
72/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete hozzájárul a tulajdonában lévı Kossuth u. 20. szám
alatti ingatlanon lévı épületet bontásához tekintettel annak leromlott mőszaki állapotára illetve
a gazdaságtalan felújítás költségeire. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy a felépítmény bontásához szükséges építéshatósági eljárást
kezdeményezze, és a bontást saját hatáskörében végeztesse el.
Határidı: 2003. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

14. Napirendi pont
Tájékoztatás a Gyomaendrıd, Kisréti u. 37. sz. alatti ingatlan bontásáról
Dr. Dávid Imre polgármester az írásos tájékoztatást annyiban egészítette ki, hogy a mai napon az
ingatlan bontása megkezdıdött.
Kérte a képviselıket a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.
A képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
15. Napirendi pont
Tájékoztató az utak állapotáról
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, hogy túl nagy érdemi vitát ne nyissanak a
napirendi pont felett, mivel az április 2-3 –i közmeghallgatás fı témája úgy is az útkoncepció lesz,
aminek keretében az összes úttal kapcsolatos dolgot meg lehet vitatni.
Dezsı Zoltán képviselı nem értett egyet az írásos anyag azon kifejezésével, hogy „a földutak
helyreállításával kapcsolatban emiatt eddig is számtalan konfliktus keletkezett, melyet nem tudunk
kezelni.” A csatornázás elıtt is voltak földutak, amelyek akkor is voltak kezelve. Valamilyen
formában a földutak használhatóságát most is meglehetne oldani.
Ugyanakkor nem értette, mit jelent azt, hogy a burkolt utak végleges helyreállításánál „kellı talaj
konszolidáció indokolt.”
Szujó Zsolt osztályvezetı a képviselı úr felvetéseire válaszolva elmondta, a csatornahálózat kiépítése
során a szilárd burkolattal nem rendelkezı utak a kivitelezés szempontjából klasszikus földútnak
számítanak. Ezen utakat, melyeket a lakosság annak idején törmelékkel töltött fel, a kivitelezı nem
tudja kezelni. A rétegszerkezet nem állapítható meg, változó vastagságú salak, téglatörmelék található
ezekben az utakban, amelyeket a kivitelezı klaszzikusan földútként kezel. Így ezeket az utakat a
helyreállítás szempontjából nem tudják kezelni és a kivitelezı sem vállalja fel ezek megterítését.
A talajkonszolidáció azt jeleni, hogy a talaj a megfelelı talajtömörödési szintet el kell, hogy érje a
helyreállítás után.
/ Katona Lajos, Dr. Kovács Béla, Dezsı Zoltán és Véháné Szedlák Ildikó képviselık távoztak az
ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 14 fı. /
Császárné Gyuricza Éva képviselı a Népliget utcát nem látta a felsorolásban, pedig a csatornaépítés
ott is elkészült, és gondok vannak az úttal.
Szujó Zsolt osztályvezetı a felvetésre elmondta, a helyszíni bejárás az összes elvégzett területre
vonatkozóan megtörtént. Jelen elıterjesztés azokat az utcákat tartalmazza, ahol a súlyos problémák
vannak, legsürgetıbb az utak helyreállítása. A többi utcában is folyamatosan történik.
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További felvetés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a tájékoztatóban foglaltakat
egyhangúlag tudomásul vette.
16. Napirendi pont
Trendl Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnökét, hogy röviden ismertesse a kérelem lényegét.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a Kft. képviseletében Kovács Erika kérelemmel fordult a
Képviselı-testülethez, hogy engedélyezze az Apolló mozi pódium kávéház termálvízzel való ellátását.
A termálvizet kizárólag a mozi főtésére akarja igénybe venni.
A bizottság a kérelem megvitatása során úgy foglalt állást, hogy nem javasolja az engedély megadását,
figyelemmel a testület korábbi döntéseire, amely szerint főtéshez a B/4 jelő kútból a termálvíz
felhasználását nem engedélyezik.
A bizottság javaslata, hogy a Liget-fürdıben megépítésre kerülı új termálkút üzembe helyezését
követıen nyújtson be a kft. újabb kérelmet.
A Képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
73/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Trendl Kft. tulajdonát képezı Gyomaendrıd,
Szabadság tér 5. szám alatt lévı Apolló mozi pódium kávézó ingatlan főtéséhez a B/4 jelő
termálkútból való termálvíz felhasználását nem engedélyezi.
A Trendl Kft. a Liget - fürdıben megépítésre kerülı új termálkút üzembe helyezését követıen
nyújtson be kérelmet az Apolló mozi pódium kávézó ingatlan főtéséhez való termálvíz
igénybevételére.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az új termálkút üzembe helyezését követıen a
prioritási sorrendet figyelembe véve engedélyezi a termálvíz biztosítását.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. Napirendi pont
Hornok Katalin Gyomaendrıd, Micsurin u. 49. sz. alatti lakos részletfizetési kérelme
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatatta a jelenlévıket, hogy a bizottság fent nevezett kérelmével
kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy javasolja részére engedélyezni a fennálló 25.400 Ft érdekeltségi
hozzájárulás 10 havi (2.540 Ft/hó ) kamatmentes részletekben történı megfizetését.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
74/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete Hornok Katalin Gyomaendrıd, Micsurin u.
49 sz. alatti lakos részére a fennálló 25.400.- Ft tartozás megfizetését 10 havi (2.540.Ft/hó) kamatmentes részletekben engedélyezi.
Határidı: a megfizetésre 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

108

18. Napirendi pont
„Sikér” Sütıipari és Kereskedelmi Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a kérelem lényege; hogy a Kft. a volt piactér közterületbıl
500 m2 területet szeretne megvásárolni élelmiszerbolt létesítése céljából.
A kérelmet a bizottságok nem tárgyalták, határozati javaslat nélkül, véleményezés céljából került a
képviselı-testület elé.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a mai ülésen érdemben ne döntsenek a kérelemrıl, hanem a
tájékoztatóban és a kérelemben leírtak figyelembe vételével mondják el véleményeiket, és ha úgy
gondolják a feltételek az április havi ülésre ismét elıterjesztésre kerülnek.
Knapcsek Béla képviselı a maga részérıl támogatta a Kft. elképzelését, de az üzlet megépítését nem
az általuk kért helyen javasolta. Ezzel a területtel az önkormányzatnak már évek óta más elképzelései
vannak, Kner tér kialakítás stb. Keressenek a város más pontján olyan területet, ahol az igényeiknek
megfelelı üzletet tudnak létesíteni.
Czibulka György képviselı egyetértett az elıtte felszólaló képviselıvel. A számításai alapján a volt
piactér területe 1500 m2, ha ott építenek egy 500 m2-es üzletet + 200 m2-es parkolót, akkor hogy
maradhat meg ott a Kner emlékfasor, és hogy lesz ott a Tudás kútja megépítve.
A város egyik legfrekventáltabb helye, a fürdıbe menı forgalom ott megy keresztül, egy park mégis
csak jobban illene abba a környezetbe.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök is osztotta a fenti véleményeket. Kínáljanak fel a Kft-nek a város
más részén területet.
Dr. Dávid Imre polgármester a vélemények alapján azt a megállapítást tette, hogy a képviselı-testület
támogatja a Sikér Kft. élelmiszer-áruház építésére vonatkozó elképzelését, de annak megvalósítását
nem a volt piactér területén, hanem a város más részén lévı beépítetlen területen javasolja.
19. Napirendi pont
Ágazati beruházási koncepció benyújtása a Kis Bálint Általános Iskola rekonstrukciójával
kapcsolatban
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint arról a költségvetés elfogadásakor is szó volt, a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda veszélyessé vált, egészségtelen, szabvány alatti és területileg
szétszórt mőszakilag leromlott Jókai úti és Sallai úti épületeinek kiváltására, a Fı úti iskolaegységhez
tervezett új létesítmény beruházásához címzett támogatási igényt kívánunk benyújtani. A címzett
támogatási igénybejelentés benyújtását megelızıen ágazati beruházási koncepciót kell benyújtanunk a
TÁH-on keresztül az Oktatási Minisztériumhoz. A cél, hogy két korszerő épületben (Hısök út, és Fı
út) kerüljön elhelyezésre az intézmény, ami biztosítja a nevelési-oktatási feladatok teljesítését.
A város vezetıivel való egyeztetést követıen Novodomszki Pál elkészítette a Fı úti iskola
rekonstrukciós változatainak javaslatait, mely alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2003.
évben ismételten benyújtja a 2004. évi címzett támogatás igénybejelentéséhez elıírt ágazati beruházási
koncepcióját.
A két változat leírása az elıterjesztésben olvasható. A javasolt „ A” változat szerint a Fı úti fıépület
bıvítésével 15 tanterembıl álló, tornateremmel és az elıírt, szükséges helyiségekkel rendelkezı iskola
kialakítása valósulna meg, mely az épületen belül és kívül is biztosítja az akadálymentes közlekedést.
Ennek a változatnak az elfogadása esetén az iskolához csatolandó a szomszédos fél telek, valamint az
iskola elıtti tér. E változat megvalósítása esetén az iskola Sallai úti és Jókai úti telephelyei
felszámolásra kerülnének. Költségigénye: összesen 471 millió Ft.
A „B” változat az iskolához tartozó minden önálló telephely teljes rekonstrukcióját tartalmazza. A „B”
változat hátránya, hogy az egyébként nem túl jó mőszaki állapotú épületek részleges felújítása után
megmarad a négy külön telephely, azok külön főtési és karbantartási igényével. A nagy összegő
felújítás után is megmaradna az intézmény megosztottsága, ami kimondottan hátrányt jelent az
irányítás és ellenırzés területén is.
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A két változat közül az „A” változat megvalósításával lehetne egy olyan oktatási intézményt
kialakítani, mely a szakmai irányítás optimális feltételeit szem elıtt tartva biztosítja az oktatás
feltételeit, de ezzel egyidejőleg képviseli az önkormányzat célkitőzéseit is.
Mindezek alapján a „A” változat megvalósítását javasolta támogatni, mert az intézmény hosszú távú
és a rendeletekben elıírt korszerő épület kialakítása legoptimálisabban csak egy nagy beruházással
oldható meg.
A képviselı-testület az „A” változat szerinti címzett támogatási igény – pályázat- benyújtását
egyhangú 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
75/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. évi címzett támogatási igénybejelentéshez elıírt
ágazati beruházási koncepciót nyújt be a Területi Államháztartási Hivatalon keresztül az Oktatási
Minisztériumhoz a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda veszélyessé vált, és egészségre káros
tantermeinek kiváltására, az iskola székhelyén tervezett (5500 Gyomaendrıd, Fı út 181.), a
megvalósíthatósági tanulmány „A” jelő változatként felvázolt, bruttó 471 millió Ft összköltségő
beruházás megvalósítására. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a címzett támogatás elnyerése
esetén a beruházáshoz 10 % saját erıt biztosít.
A javasolt beruházás („A” változat) tervezett forrásösszetétele és ütemezése:
Elıirányzat
Beruházási költség ÁFA-val
Saját erıforrás 10%
Hitel
Címzett támogatási igény

Összesen
e Ft
471.000
47.100
423.900

2004.
e Ft
188.400
18.840
169.560

2005.
e Ft
282.600
28.260
254.340

Beruházási koncepció benyújtásának határideje: 2003. április 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. Napirendi pont
Hóhelyzet miatti épület-és útkárok helyreállítására vis maior igénylése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a hóhelyzet okozta károk helyreállítására
összesen 71.773.311 Ft támogatási kérelmet nyújtanánk be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz.
A Polgármesteri Hivatal épületének lábazatáról és homlokzatáról több helyen lehullott a vakolat, a
károk helyreállításának költsége összesen 6.187.500 Ft. A Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti
épületének tetıjavítása 8.566.496 Ft, a Vásártéri óvoda-bölcsıde épületén szintén a tetı szorul
felújításra, melynek költsége 7.381.815 Ft. Az önkormányzati utak helyreállításának költsége pedig
39.710.000 Ft.
Ha az utakra nem is, de a többi támogatási igény elnyerésére – ha nem is teljes összegben – reális
esélyt látott.
Csányi István bizottsági elnök felvetette, hogy a károk helyreállítására a biztosítónak is fizetni
kellene.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a kárigényt oda is be fogják nyújtani.
Az egyéb önkormányzati intézmények épületében keletkezett kisebb károkat saját hatáskörben kell
megoldani.
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Császárné Gyurciza Éva képviselı az illetékesek figyelmébe ajánlotta, hogy a Blaha úti új idısek
otthona, a Közösségi Ház, és a tornaterem épületén rossz a csatorna. A hóolvadáskor a víz a
homlokzaton csurgott végig.
Egyéb felvetés, hozzászólás nem volt, a Képviselı-testület a vis maior igény benyújtásával egyhangú
14 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
76/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
1. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a tél folyamán a szélsıséges
idıjárási viszonyok következtében az önkormányzati tulajdonú épületekben és utakban súlyos
károk keletkeztek.
jelentıs károk keletkeztek a Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatában,
bádogozásában és ereszcsatornájában, melynek helyreállítása 6.187.500 Ft-ot tesz ki.
megrongálódott a Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti épületének tetıszerkezete,
melynek helyreállítása 8.566.496 Ft-ot tesz ki.
jelentısen károsodott a Vásártéri Óvoda és Bölcsıde épülete, ahol a szükséges tetı és
vakolási munkálatok 7.381.815 Ft-ot tesznek ki
több helyen útalapig kikátyúsodtak az önkormányzati tulajdonú utak, melyek kár utáni
helyreállítása 49.637.500 Ft-ot tesz ki.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy a fent nevezett káresemények
helyreállítására 2003. évi költségvetésébıl fedezetet biztosítani nem képes.
3. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a felsorolt károk
helyreállításának finanszírozására 71.773.311 Ft összegben vis maior támogatás igénylésére
pályázatot nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További írásos napirendi pont nem volt a Polgármester javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az
Ötv.-ben foglaltak alapján határozatban hirdessék ki a tervezett közmeghallgatások idıpontját és azok
napirendi pontjait.
Az endrıdi településrésze 2003. április 2 /szerda / 17 óra Közösségi Ház, a gyomai településrészen
2003. április 3. /csütörtök/ 17 óra Katona József Mővelıdési Központ. Javasolt napirend: A városi
útkoncepció véleményezése, és tájékoztató a városban folyó beruházásokról, azok pénzügyi
megvalósíthatóságáról, pénzügyi fedezetérıl figyelemmel a város elfogadott 2003. évi költségvetésére.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
77/2003. (III. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület közmeghallgatást hirdet
2003. április 2-án 17 órai kezdettel a Közösségi Házban,
2003. április 3-án 17 órai kezdettel a Katona József Mővelıdési Központban.
A közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1. A városi útkoncepció véleményezése,
2. Tájékoztató a városban folyó beruházásokról, azok pénzügyi
megvalósíthatóságáról, pénzügyi fedezetérıl figyelemmel a város elfogadott
2003. évi költségvetésére

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Bejelentés a képviselı-testület és a jelenlévık részérıl nem hangzott el, a Polgármester elmondta,
hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a./ pontja alapján a Fellebbezések tárgyú elıterjesztések
megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte valamennyi megjelent részvételét, a hozzászólásokat és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Csányi István
hitelesítı

Kovács Mihály
hitelesítı
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