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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. május 29-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Timárné Kozma Ágnes
képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Havelda Jánosné, Tóth Lajosné osztályvezetık, Lévai Éva és Kóris Györgyné
a Humánpolitikai osztály részérıl,
önkormányzati intézmények vezetıi,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak,
a helyi sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, az Alpolgármester urat, a
Jegyzı, Aljegyzı urat, a hivatal osztályvezetıit, és az egyes napirendi pontok megtárgyalásában
érintett megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs testületbıl jelen volt 15
fı. Dógi János, Dr. Kovács Béla és Vass Ignác képviselık jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt a
mai ülésen nem tudnak részt venni. Véháné Szedlák Ildikó képviselı késıbb fog érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Timárné Kozma Ágnes és Jakus Imre képviselıket.
Ezt követıen beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl, és a tett
intézkedésekrıl.
-

A szennyvízcsatorna építésében érintett utcákban megkezdıdtek az út felújítások. A Lévai
utca helyreállítása folyik, ugyanakkor kisebb fokú felújítás történt a Jókai úton a Fı útra
rákanyarodó szakasza, illetve a Városi Sportcsarnok elıtti szakaszon.

-

Aláírásra került a Liget-fürdı Phare pályázata. Sürgısséggel ajánlati felhívást kellett
összeállítani, ez ügyben Vass Ignác képviselı úrnak a fürdı vezetıjének ma a Phare irodába
kellett utaznia. A Miniszterelnök úr részérıl ajánlat érkezett, hogy szeptember 5. napján
lejönne a fürdı átadására. Sajnos a jelenlegi állás szerint ezt az idıpontot le kell mondanunk,
mert a gyógyászati részleg felújítására csak június hónapban tudnak hozzáfogni, ami
szeptemberre semmiképpen nem készül el. A tervek szerint a fürdı átadása a kommunális
hulladéklerakóval és a szennyvízberuházás IV. ütemének átadásával egyszerre történne.
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-

Május 24-én Hısök Napi ünnepség volt az endrıdi településrészen. Szép, megható ünnepség
volt. Sajnos a Magyar Honvédség a katonai jelenlétet nem engedélyezte, mert nem volt
közjogi méltóság vendégként az ünnepségen.

-

Rózsahegyi Napok, Kner Napok voltak

-

A május 1-i Sajt és Túrófesztiválon elég sőrő volt a program. A megyében más településen
talán nem is volt ekkora rendezvény. Jól szervezett volt, sok látványos programmal, melyhez
az idıjárás is kedvezett. Ezúton kívánta megköszönni a szervezıknek az elıkészítı
munkálatokat, a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának és a Bowling étteremnek.

-

A szúnyoggyérítésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes az RSZ-COOP Kft, aki a
tavalyihoz hasonló feltételekkel végzi a szolgáltatást. Az elmúlt napokban megtörtént az elsı
földi és légi irtás.

-

A vis maior támogatási keretre benyújtott pályázaton 6.5 millió Ft-ot kapott a város az
önkormányzati épületekben a téli hó okozta károk helyreállítására.

-

Két új dolgozó kezdi meg munkáját a hivatalban, Máté Tímea egyetemet végzett, aki a
pályázatok elkészítésével foglalkozik majd, illetve Paróczai Zoltán építészmérnök.

-

Az APEH soros ellenırzést tart a polgármesteri hivatalban. Az ellenırzés két témakörben
történik, egyik a bevallások utólagos vizsgálata (általános forgalmi adó, agrártermelési
támogatás) a másik az egyes adókötelezettség teljesítése (adó megállapítás, adófizetés stb. ).

-

Gondok merülhetnek fel a hulladéklerakó beruházás elszámolásával a Phare támogatás miatt.
A Polgárırségnél lecserélték a szolgálati gépjármővet.
A közmunkaprogram lezárult, az elszámolás folyamatban van.

Befejezésként tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a képviselı-testület soron következetı ülésének
idıpontja 2003. június 26., melyet 13 órakor kezdenének a Liget-fürdıben folyó beruházás, felújítás
megtekintésével.
/ Véháné Szedlák Ildikó képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
További bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat a bizottság elnököket, a képviselıtestület tagjait van e napirend elıtti bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában a belterületi holtágak mellett lévı telektulajdonosok
kifogását tolmácsolta, amely szerint a holtágak alacsony vízszintje miatt bőzös, hínáros a víz.
Panaszukkal megkeresték a hivatal illetékes osztályát, de intézkedés ez idáig nem történt. A
tulajdonosok elmondása szerint; hogy akar a város turisztikai kitörést, idegenforgalmat, mikor
mocsárbőzzel ellátott a fürdı környéki holtág, az alacsony víz miatt hemzsegnek a szúnyoglárvák. A
problémát orvosolni kell, a városnak is az az érdeke, hogy az idegenforgalmat minél inkább
megnyerje, amihez a környezetet is olyanná kell tenni. Véleménye szerint különösebb gondot nem
jelentene a víz szintjének az emelése, amivel a helyzet normalizálható.
A további hozzászólásában a meghívóban 13. napirendi pontként szerepeltetett „útkoncepció I.
ütemében szereplı utak tervezésének ütemezése” tárgyú elıterjesztést kérte levenni a napirendrıl.
Kérése indokolásaként elmondta, tudomására jutott, hogy út és járdajavításokat is lehetıség van
lakáselıtakarékossági formában megvalósítani. Ennek alapján az érintett ingatlantulajdonosok a rájuk
esı 20 % hozzájárulást ilyen formában, havi törlesztéssel tudnák biztosítani. Kérte, hogy az illetékesek
a lehetıséget vizsgálják meg, és annak ismeretében döntsön a képviselı-testület a témában.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a holtágak vízminıségével kapcsolatos kifogással kapcsolatban
hangsúlyozta, a holtágak vízszintjét a vízjogi engedély tételesen szabályozza. Az említett holtág
jelenlegi vízszintje az üzemi szint felsı határához közeledik. A víz minısége két dologra vezethetı
vissza. Egyrészt jelentıs mértékő hínárosodás indult meg a holtágon, melynek kezelésére meg van a
technikai eljárás. Meg kell várni, míg a hínár beáll, ami a vízszint megemelésével felszakadozik,
másrészt a halasításon kell változtatni. Mindkét eljárásban megindult az elmozdulás, olyan növényevı
halakat telepített a halászati jog jogosultja, ami más holtágakon eredményhez vezetett. Ugyanakkor
lehetıség van a víz cseréjére, aminek a technikai feltételei szintén adottak. A kapott tájékoztatás
szerint a holtág vízcseréje a mai napon fejezıdik be.
Befejezésként hangsúlyozta: a Hantoskerti holtágat eddig is és ezt követıen is kiemelten kezeli az
önkormányzat.
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke a felvetett témával
kapcsolatban el kívánta mondani, hogy ez a holtág az ’50-es években sokkal rosszabbul nézett ki,
áthatolhatatlanságig hínáros volt. A jelenlegi helyzet azzal magyarázható, hogy tisztul a víz, aminek
örülni kellene, a hínár és a nád terjeszkedése a víz tisztulását jelenti. A hínárosodás ellen hal
telepítéssel illetve a nád vágásával lehet védekezni.
A 13. napirendi pontot nem javasolta levenni a napirendrıl. A lakossági saját erı finanszírozása lehet
kérdés, de a sorrendrıl most dönteni kell, ahhoz, hogy a tervezést meg tudják rendelni. Az
utcatársulások kialakításáig a finanszírozás kérdése letisztázható.
Dr. Dávid Imre polgármester szintén nem javasolta a 13. napirendi pont levételét a napirendrıl. A
tervezés és a finanszírozás szorosan nem függ össze egymással.
További napirend elıtti hozzászólás, felvetés nem hangzott el, így javasoltat tett a mai ülés
napirendjére, melyet a meghívóban felsoroltaktól eltérıen az alábbiak szerint javasolt meghatározni.
9. napirendi pontként tárgyalják a Kossuth u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítése, 10. napirendként az
Óvoda nyitva tartás szüneteltetésének engedélyezése, 36. napirendként Liget-fürdı arculat tervének
elkészítése, 37. napirendként a Közösségi Háznál szak alkalmazotti létszám leépítése tárgyú
elıterjesztéseket, melyek pótlólag kerültek elıterjesztésre.
38. napirend bejelentések, 39-41 napirendi pontok pedig zárt ülés keretében kerülnének
megtárgyalásra.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása, illetve egységes szerkezetbe foglalása
2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló rendelet-tervezet elsı fordulós vitája
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
rendelet-tervezet elsı fordulós vitája
4. A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
5. A térítési díj és tandíj összege megállapítása szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
6. A Békés Megyei Vízmővek Vállalat átalakulása
7. Liget-fürdı mőködtetésére gazdasági társaság alapítása
8. Likvid hitel felvételéhez beérkezett ajánlatok
9. Kossuth u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítése
10. Óvoda nyári nyitva tartás szüneteltetésének engedélyezése
11. Oktatási Minisztérium kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó pályázati felhívás
12. Liget-fürdı vállalkozási szerzıdés határidejének módosítása
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Dobó úti üdülısor szennyvízrákötést lehetıvé tevı hozzájárulás kivetése
Öregszılıi ivóvízhálózatra történı ingatlanrákötések költségei
Útkoncepció I. ütemében szereplı utak tervezésének ütemezése
Gyomaendrıd Város Kommunális Hulladéklerakó és Szarvasi Átrakóállomás Gesztori
Megállapodás kiegészítésének elfogadása
SZAK 2003 pályázat benyújtása
Vásártéri ltp játszótér felújítására GYISM pályázat
PEA pályázati projektek benyújtása
SZTP – 2003 – DAL-2 pályázat benyújtása a 2003. évi Szent István Napi rendezvényre
SZTP – 2003 – DAL-2 pályázat benyújtása a 2004. évi Szent István Napi rendezvényre
SZTP – 2003 – DAL-1 pályázat a Kecskés-zugi faház kerítésépítésére, és parkosítására
Megállapodás gyermekjóléti szolgálat feladat ellátására
Önkormányzati közmővelıdési feladatellátás ellenırzése
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 2002. évi közhasznúsági jelentése
Sporttrió Kft. támogatási kérelme
A Rádió1 ajánlata gyomaendrıdi közéleti mősorok elkészítésére
LIDL Magyarország Élelmiszerüzletlánc vételi ajánlata
A Mővelt Cigány Ifjúságért Alapítvány vételi ajánlata
Gastro-Trink Kft. területcsere kérelme
Tájékoztatás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére átadott pénzeszközrıl
Tájékoztatás öregszılıi ingatlanok adásvételérıl
Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás II-III ütem munkáiról
Tájékoztató a 2002-2003. évi belsı ellenırzésrıl
Hunya Község jegyzıjének helyettesítése
Liget-fürdı arculat tervének elkészítése
Közösségi Háznál szak alkalmazotti létszám leépítése
Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket.
Hozzászólás, kérdés a jelentéssel kapcsolatban nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 16 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 40/2003.(II.27.), 47/2003.(II.27.),
53/2003.(II.27.),
54/2003.(II.27.),
61/2003.(III.27.),
67/2003.(III.27.),
76/2003.(III.27.),
77/2003.(III.27.),
85/2003.(IV.3.),
98/2003.(IV.24.),
222/2002.(IX.19.), 325/2002.(XII.19.), 331/2002.(XII.19.) KT. Sz. határozatokról
készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása, illetve egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt ismertesse a rendelet módosítás
lényegét.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalását
két dolog indokolja. Egyik, hogy az értékhatárokon szeretnének változtatni, az 1997-ben elfogadott
értékhatárokat felemelni. A vagyonhasznosításával kapcsolatos polgármesteri és a pénzügyi és
gazdasági bizottsági értékhatárok emelkednének egységesen 500.000 Ft-al. Az intézményvezetık
tekintetében a korábbi értékhatárok nem változnak, 400.000 Ft-ig rendelkezhetnek az ingó vagyon
hasznosításáról.
A másik oka a módosításnak, hogy 2003. január 1-tıl megváltozott a vagyontárgyak nyilvántartási
rendje, ami azt jelenti, hogy a vagyonkateszter értékalapon tartja nyilván az önkormányzati
vagyontárgyakat. Ennek megfelelıen a számvitellel történı egyezısége biztosított, aminek ott van
jelentısége, hogy az egyes vagyonmozgásokkal a képviselı-testület a zárszámadás során is találkozik.
Így mivel a vagyonkateszter teljes egészében tartalmazza a vagyontárgyak nyilvántartását, javasolják,
hogy a vagyonrendelet mellékletében a tételes felsorolást ne szerepeltessék. Az önkormányzati
vagyonban bekövetkezı változásokról negyedévente tájékoztatást kap a képviselı-testület.
A fentieken túlmenıen a rendeletbıl kikerültek a jogszabályi rendelkezések, mivel azokat értelmetlen
a helyi rendeletben megismételni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd felkérte a képviselıket,
amennyiben egyetértenek a rendelet elıterjesztés szerinti módosításával, egységes szerkezetbe
foglalásával, úgy hozzák meg döntésüket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/2003.(…….)KT. Sz. rendeletét
az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása, illetve egységes szerkezetbe foglalása
2. napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
rendelet-tervezet elsı fordulós vitája
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pont kapcsán hangsúlyozta, a rendelet-tervezet
kétfordulóban kerül megvitatásra, a megalkotás elıtt azt véleményeztetni kell a Környezetvédelmi
Felügyelıséggel.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában hangsúlyozta a rendelet módosítás lényege, hogy azokon a
helyeken, ahol a csatornázás megtörtént, ott a szennyvíz elvezetésérıl e rendeletben foglaltak szerint
kell gondoskodni. Csak másodlagos, kiegészítı jelleggel léphet be a szippantásos elszállítás. A
rendelet megalkotását követıen a hivatal érdemben fogja vizsgálni, hogy a csatornára a rákötések
megtörténtek e, az ingatlan tulajdonosok hogyan gondoskodnak a szennyvíz elhelyezésérıl. A
település teljes belterületén hozzáférhetıvé válik a csatornahálózatra való csatlakozás, aminek a
település környezetvédelme szempontjából kiemelt jelentısége lesz az elkövetkezı években.
A szolgáltatást végzı vállalkozást illetıen mivel a jelenlegi szolgáltatóval a szerzıdés 2004. április 30án lejár a pályázati kiírást még ez év végén közzé kell tenni a Képviselı-testületnek.
Dezsı Zoltán képviselı a rendelet-tervezet 1.sz. melléklete c. pontjával kapcsolatban, - „közületi
szennyvíz szippantási díja: 1250 Ft/m3” – megjegyezte, hogy ha azt összevetik a lakossági
szennyvízszippantási díjjal lényegesen nagyobb a lakosságot terhelı díj. Ez az összeg szándékosan lett
ekkora, vagy az elıkészítés során elkerülte a figyelmet?
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre hangsúlyozta, a rendeletmódosítás a díjtételekre nem terjed ki,
azok a jelenleg hatályban lévı rendeletnek megfelelıek. Ezeket az árakat még korábban fogadta el a
képviselı-testület.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslat elfogadására kérte fel
a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet-tervezetet
küldje meg a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség részére véleményezés céljából. A
véleményeztetést követıen a rendelet tervezetet a következı havi Képviselı-testületi ülésre
terjessze elı.
Határidı: 2003. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3. napirendi pont
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
rendelet-tervezet elsı fordulós vitája
Dr. Csorba Csaba jegyzı a napirendi pont kapcsán hangsúlyozta, hogy az elkövetkezı hetekben az
illegális szemét elhelyezést fokozottan ellenırizni kívánja a hivatal. Fıleg a Fı utcán – az endrıdi
településrészen – vannak problémák, annak ellenére, hogy a kukásautó bemegy az utcába, van aki a
szemetet kihordja a Fı út mellé.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megkérdezte, hogy a kötelezı közszolgáltatás igénybevételének díja
benne van a magánszemélyek kommunális adójába, vagy azon felül van?
Továbbá kérdezte, hogy az un. Gyomaszolgos zsák hol kapható, és mennyibe kerül?
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a díj benne van a magánszemélyek
kommunális adójába, nem pluszban jelentkezik.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetıje a további kérdésre válaszolva elmondta, a
zsák a Kft. telephelyén az Ipartelep úton kapható, munkaidıben, 30 Ft/db áron.
További kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester a polgármester kérte a képviselıket, hogy elsı
fordulóban fogadják el a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet-tervezetet
küldje meg a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség részére véleményezés céljából. A
véleményeztetést követıen a rendelet tervezetet a következı havi Képviselı-testületi ülésre
terjessze elı.
Határidı: 2003. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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4. napirendi pont
A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 7/1991.(IX.19.)KT.sz.
rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, alapvetı változtatásokat nem tartalmaz a tervezet a hatályban
lévı rendelethez képest. A munkakörülmények megváltozása miatt szükséges bizonyos
pontosításokat, módosításokat végrehajtani. Ilyen például a 2. §, amely szabályozza, hogy a megyei
önkormányzati képviselıknek hogyan kell tájékoztatni a képviselı-testületet a közgyőlésben végzett
munkájukról. Új rendelkezésként lép be az „önkormányzati társulások „címő fejezet. A tervezet
mellékletében felsorolásra kerültek a képviselı-testület részvételével mőködı területfejlesztési, más
feladatellátási, hatósági igazgatási és intézményi társulások.
A tervezet 4-6. § azokat a technikai változásokat tartalmazza, amelyek a képviselı-testület és a hivatal
mőködését segítik.
További tájékoztatásként mondta el, hogy az önkormányzat új internetes honlapja készülıben van.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke a bizottság nevében elfogadásra javasolta a
rendelet-tervezetet. Megjegyezte, hogy az elıterjesztés szöveges részének elsı mondatában elírás
történt; a polgármester helyett, az alpolgármestert kell szerepeltetni.
További hozzászólás, észrevétel nem volt a polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselıket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/2003.(…….)KT. Sz. rendeletét
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 7/1991.(IX.19.)KT. Sz. rendelet módosításáról és kiegészítésérıl
5. napirendi pont
A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996.(IX.30.)KT. Sz.
rendelet felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendeletben a megalkotása óta nagy módosítások nem
történtek. A felülvizsgálat során a rendeletet összevetették az oktatási törvénnyel. Véleményük szerint
az eddig alkalmazott %-os mérték jól mőködik, az intézményi ellátást igénybe vevık részérıl panasz,
kifogás nem volt, ezért nem javasolják annak módosítását. A rendelet azoknak a térítési díjaknak a
mértékét határozza meg, amelyek bevezetését a közoktatási törvény teszi lehetıvé. Ez érinti az
általános iskolákat, a gimnázium levelezı képzését, és a mővészeti iskolát.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatot
egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a térítési díj és a
tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet
felülvizsgálatáról szóló jelentést.
Határidı: azonnal
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6. napirendi pont
Békés Megyei Vízmővek Vállalat átalakulása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál jelenlévı Hideg András urat, a
vállalat vezérigazgatóját, majd felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés melléklete három lényeges dokumentumot
tartalmaz, melyekkel kapcsolatban döntenie kell a képviselı-testületnek, hogy azokat elfogadja és
további tárgyalásra alkalmasnak tartja. A polgármester úr ennek alapján lesz jogosult az
önkormányzatot képviselni, és a vállalat átalakításával kapcsolatos dokumentumokat aláírni.
Ezek a dokumentumok; az átalakulási terv, amely meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket az
átalakuláshoz elı kell készíteni. Az alapító okirat tervezettel már találkozott a képviselı-testület, és
lényeges a létrejövı Rt. és a részvényesei között létrejövı együttmőködési szerzıdés tervezet.
Mindezekbıl látható, hogy ahol csak lehet az Rt. tovább viszi a már jól kialakult vállalati formát, de
természetesen azért némi változások is bekövetkeznek.
A bizottsági tárgyalásokon felvetıdött a privatizáció kérdése, amelyrıl az volt a véleménye, hogy azt
teljesen kizárni nem lehet. Ennek megakadályozására az alapító okiratban a lehetséges gátak,
akadályok beépítésre kerültek. A társaság 1.5 milliárd forinttal alakulna meg, illetve kezdené meg
mőködését.
Amennyiben ezeket a dokumentumokat a vállalat közgyőlése elfogadja, úgy a vállalat Rt-vé történı
átalakulása befejezettnek tekinthetı.
Hideg András a vállalat vezérigazgatója az átalakulás folyamatáról az alábbiak szerint tájékoztatta a
jelenlévıket. Június 30-ára hívják össze a vállalat második átalakuló közgyőlését, ahol már az alapító
okiratot kell aláírni. Jelenleg 59 település tulajdonában áll a vállalat, melybıl 57 település már
szándékát fejezte ki a vállalat Rt-vé történı átalakításában való közremőködésre. Az 59 tulajdonos
közül két mikrotulajdonos fejezte ki kilépési szándékát a vállalatból. A megalakuló társaság
folyamatosan mőködteti tovább azokat a kötelezettségeket, vagyontárgyakat, amelyeket eddig a
vállalat mőködtetett.
Ez idáig nagy tartalmi konszenzus alakult ki a tulajdonosok között, bízott abban, hogy ez továbbra is
fennmarad. A mellékleteket illetıen két lényeges elemet kívánt kiemelni. Az egyik, hogy a jogi
lehetıségek határáig nehezítették a tulajdonos cserét minden önkormányzatnál. A másik, hogy az
iratok semmi érdemi, tartalmi változást nem tükröznek, azok a mőködési, hatásköri jellemzık,
amelyek a vállalat jelenlegi mőködését befolyásolják, változatlanok maradnak.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, tájékoztatást, majd vitára bocsátotta
a napirendi pontot.
Hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem hangzott el, a képviselı-testület a határozati
javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint a Békés Megyei Vízmővek Vállalat (Cg.: 04-01000808) tulajdonosa kijelenti, hogy a jogutódként, átalakulással létrejövı Békés Megyei
Vízmővek RT részvényesévé kíván válni.
Az önkormányzat a tulajdonában álló vízi közmő üzemeltetésével az átalakulás
eredményeként létrejövı Részvénytársaságot bízza meg.
A képviselı-testület a Békés Megyei Vízmővel Vállalat átalakulási tervét, a Békés Megyei
Vízmővek Részvénytársaság alapító okiratát, és a Békés Megyei Vízmővek Rt. és
részvényesei együttmőködési szerzıdését elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a vállalat átalakulását kimondó
közgyőlésen az önkormányzatot a fentiek szerint képviselje.
Határidı: 2003. július 31.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. napirendi pont
Liget fürdı mőködésére gazdasági társaság alapítása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Dr. Varga Imre ügyvéd urat, és Cséffai János okleveles
könyvvizsgálót, akik Dr. Csorba Csaba jegyzıvel közösen készítették elı a gazdasági társaság
alapításának tervezetét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés azon részét, amely szerint „a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1993. évi XXX III tv. 25/A §-ban a dolgozót megilleti a választás joga és a választással
kapcsolatban megilleti a felmentési idı és a végkielégítés összege, abban az esetben, ha a dolgozó nem
fogadja el a felajánlott munkahelyet, nevezetesen a létrejövı gazdasági társaságnál” annyiban kívánta
pontosítani, hogy nem a felmentési idı, hanem a végkielégítés összege illeti meg, abban az esetben, ha
nem fogadja el a felajánlott munkát. Az elıterjesztésben szerepel továbbá, hogy Vass Ignác
megbízásra kerül, ez annyiban kerülne pontosításra, hogy határozott idejő munkaszerzıdés kerül
megkötésre, mely határozott idın belül a felek közös megegyezéssel rendelkezhetnek a tisztség
megszőnésérıl, természetesen a fegyelmi eljárás lefolytatásának eredményeként, amennyiben olyan
jellegő probléma merül fel a képviselı-testület az eljárás lezárásaként az ügyvezetıi megbízást
visszavonhatja. Egyéb pontosítást nem kíván tenni az elıterjesztést illetıen, mivel azt elızetesen
egyeztették ügyvéd úrral és a könyvvizsgáló úrral. Az alapító okiratot az ügyvéd úr, a
vagyonértékelést a könyvvizsgáló készítette, mint ahogy az ellenjegyzésbıl kitőnik. Lényeges az
eljárási határidık tekintetében a július 1-i aláírás. Ez eredményezi, hogy amikor az ügyvéd úr
ellenjegyzi és benyújtja a cégbírósághoz, attól az idıponttól, mint elıtársaság kezdi meg a társaság a
tevékenységét. Ennek érdemi jelentısége annyi, hogy az okiratokon fel kell tüntetni az elıtársasági
minısítést. Érdekesebb Vass Ignác képviselı úr, mint a Liget-fürdı vezetıjének kérdése. A mai napon
történt egyeztetés során úgy nyilatkozott, hogy az ügyvezetıi tisztséget fogja elfogadni, ami annyit
jelent, hogy a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI.
Tv 5. §- alapján, mely az összeférhetetlenségrıl rendelkezik, önkormányzati képviselı nem lehet
önkormányzati tulajdoni részesedési gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje. Az
összeférhetetlenségrıl a képviselı az ok felmerülését követı 30 napon belül köteles intézkedni, tehát
megszüntetni az összeférhetetlenség tényét. Ha július1-én vagy 2-án megtörténik az ellenjegyzés és
megtörténik a cég bejegyzése, ettıl az idıponttól számított 30 napon belül kell Vass Ignác
képviselınek rendezni az összeférhetetlenségét, amely történhet úgy is, hogy lemond a képviselıi
megbízatásáról. A lemondását két módon teheti meg, vagy a képviselı-testületi ülésen bejelenti, ebben
az esetben bekerül a jegyzıkönyvbe, egyrészt bejelenti az összeférhetetlenséget, másrészt az
összeférhetetlenség megszüntetését, vagy írásban bejelenti, ebben az esetben a képviselı-testület
ülésén errıl a polgármesternek tájékoztatást kell adni. Annak érdekében, hogy az idıközi választásra
minél zökkenımentesen fel lehessen készülni, javasolja , hogy a Vass Ignác jelentse be a képviselıtestületi ülésen, illetve adja át írásos nyilatkozatát a polgármesternek. Ennek azért van jelentısége,
hogy minél több idı maradjon a választási szervek megfelelı felkészítése a képviselı választásra. A
képviselı lemondó nyilatkozatát a polgármester megküldi a választási bizottságnak, aki ennek alapján
kitőzi az idıközi választást az 1. számú választókerületben. Az idıközi választást az ok felmerülésétıl
számított 30 napon belül kell a választási bizottságnak kitőzni. A választást legkésıbb 72 nappal a
szavazás elıtt kell kitőzni, ami azt jelenti, hogy a 30 napon belül, tehát amikor a választási bizottság
meghozza a döntését, a legkésıbbi idıpont a 72. nap lehet amire kitőzi. A korábbi bizottsági üléseken
felmerült a kérdés, hogy az idıközi választás költsége kit fog terhelni. A költségek jelentıs része a
központi költségvetést terheli, mivel már az idıközi választásokra a költségvetési törvényben
meghatározott összeg került elkülönítésre, illetve a BM rendelet tünteti fel azokat a normatív
összegeket, ami a helyi idıközi választásnak a lebonyolítására rendelkezésre áll, ebben a tekintetben
az önkormányzatnak plussz költsége nem merül fel. Az idıközi választás kitőzésével a helyi választási
bizottságnak meg kell állapítani az eljárási határidıket, és azokat közhírré kell tenni, az egész
választási eljárást le kell folytatni.
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A képviselı-testület ezzel nem zárja le a Liget fürdı mőködtetésével kapcsolatos eljárási folyamatot,
hiszen meg kell határozni azt az összeget, amit a képviselı-testület a fürdı mőködtetésére a jövıben át
kell, hogy adjon, mivel a fürdı nem mőködik nyereségesen, mindig is önkormányzati támogatással
kellett kiegészíteni. A könyvvizsgálóval tisztázni kell, hogyan történik ennek a pénzösszegnek az
átadása. Az elızetes egyeztetések alapján a pénzeszköz átadása minden további nélkül lehetséges. Ezt
megelızıen a bizottságoknak meg kell határozni a költségvetés készítésénél, hogy hány mőszakban
mőködjön a fürdı, mivel ez már alapvetıen meghatározza a költségeket. Tehát a júliusi képviselıtestületi ülésen a fürdıvel kapcsolatos eljárás, annak ellenére, hogy megindul a társasággá történı
alakítás, tovább folytatódik. A képviselı-testületnek el kell fogadni a bérleti szerzıdést, amelynek
keretében a fürdı mőködtetésével megbízza a gazdasági társaságot. Jelentısége lesz a bérleti díj
megállapításának is a gazdasági társaság részére, de ezt is a könyvvizsgálóval kell egyeztetni, hiszen
olyan bérleti díj mértéket kell meghatározni, ami figyelemmel az Áfa visszaigénylésre, a késıbbiek
folyamán megállja a helyét.
Dr. Varga Imre ügyvéd hozzászólásában elmondta, hogy 1991. december 19-én volt, amikor egy
másik társaság a Gyomaszolg Kft. alapító okiratát fogadta el a képviselı-testület. Errıl azért kívánt
említést tenni, mert különösen a tisztségviselıkre vonatkozóan néhány dolog pontosítást igényel.
Szöveg vonatkozásában az megfelel a jogszabályi feltételeknek. Az ügyvezetınek, az alapító okirat
cégbíróság felé történı benyújtásakor, már a cégbíróság felé is nyilatkozni kell, hogy nem
összeférhetetlen bizonyos jogszabályokkal. Ha azonban addigra az összeférhetetlenségét bejelenti a
képviselı-testületnek, ezzel a nyilatkozattal ez a feltétel rendezhetı. A másik feltétel, fıleg a
határozathozatalra vonatkozik, hiszen az alapítónak majd be kell csatolni a cégbíróság felé azt a
határozatát - polgármester és jegyzı eredeti aláírásával,- amit az alapítással kapcsolatosan hoz. A
korábbiaktól eltérıen most már a könyvvizsgálót és az ügyvezetıt is választani kell, általában a
képviselı-testület választ. Cégjogilag a képviselı-testület az alapító okiratba jelöli ki a
tisztségviselıket, ami azért fontos, mert ezt követıen történik a választás. Ha a képviselı-testület
jóváhagyná a mai nappal az alapító okiratot, akkor ma alakulna meg a Kft., ezért volt az a feltétel,
hogyha a képviselı-testület azt mondja ki, hogy ezen a napon megalakult, ezen a napon lesz aláírva,
ellenjegyezve, benyújtva és lényegében ezek a feltételek ezt követıen valósulnak meg. Az
összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok aláírva kellenek, mert azt csatolni kell a
cégbíróságnak.
Katona Lajos alpolgármester aziránt érdeklıdött, hogy munkajogi szempontból a dolgozók, beleértve
Vass Ignác úr fürdıvezetıt is, jogi helyzete hogyan lesz rendezve? Tudomása szerint erre két
megoldás lehetséges, vagy kifizetik a bérüket és a végkielégítést, vagy munkajogi szempontból
jogfolytonosan kerülnek át a társaságba és megmarad az eddig megszerzett joguk is. Ez a Vass Ignác
esetében is ennek megfelelıen alakulna, egy év múlva felmentési idı nem járna neki, de a
végkielégítés igen.
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Dr. Varga Imre ügyvéd a kérdésre válaszolva elmondta, abban az esetben, amikor a fenntartói jogot
az önkormányzat másnak adja át, akkor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 25/A. § -a,
mely július 1-tıl módosul, rendezi ezt az átmenetet és kizárólag ez alapján lehet lebonyolítani, hiszen
ehhez olyan jogkövetkezmények kapcsolódnak, amelyek végleges jelleggel mind a munkáltató, mind a
dolgozó szempontjából. Amikor az önkormányzat létrehoz egy társaságot, a társaságnak nyilatkozni
kell, hogy a korábban közalkalmazotti jogviszonyban lévı dolgozók közül kit kíván foglalkoztatni. Ha
a társaság mindenkit foglalkoztat, úgy a dolgozók felé kiosztott nyilatkozatokra a dolgozóknak 30
napon belül válaszolniuk kell. Ha igent mondanak a foglalkoztatásra, akkor az új munkáltató köteles a
munkavállalóval munkaszerzıdést kötni, olyan feltételek szerint, hogy akármikor késıbb mond fel
neki a munkáltató minden juttatás megilleti, tehát ha megköti a munkaszerzıdést ezt a törvényi
szöveget be kell foglalni. Ha nem foglalják bele, a törvény akkor is biztosítja részére, tehát a
munkáltató a késıbbiekben köteles egy rendes felmondás alkalmával kifizetni azt a bért, ami jelenleg
járt volna és ehhez még hozzá jön a munkaviszonyból fakadó további kötelezettség. Aki nem vállalja
a foglalkoztatást, vagy nem nyilatkozik, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha nem vállalta volna.
Ezeknek a munkavállalóknak a munkaviszonya a fenntartói jog átadásakor megszőnik. Ez a jogutód
nélküli megszőnés kategóriája, a törvény július 1-tıl kifejezetten erre alapított egy megszőnési
tényállást, hogy jogutód nélküli megszőnésnél kizárólag végkielégítés illeti meg a munkavállalót. Ettıl
függetlenül a munkavállalóknak joga van, hogy közös megegyezéssel bár mikor rendezzék egymás
között a jogviszonyukat, de a munkáltatónak, vagy az alapítónak ezek a lehetıségek csak ebben
vannak meg, hogy dönt a létrehozásról és az átadásról, innentıl a törvény tételes jogszabály határozza
meg a lépéseket határidıre, feladatra, összegszerőségre és az új vállalkozó kötelezettségét.
Lényegében a törvény július 1-tıl történı módosítása, nem csak a közalkalmazottaknak a
versenyszférába, hanem visszafelé is kinyitotta az utat, tehát, ha valaki késıbb visszatér a
közalkalmazotti jogviszonyba, arra az esetre is ezek a szabályok lesznek érvényesek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony hozzászólásában aziránt érdeklıdött, hogy üzleti vagy
pénzügyi tervet készítettek-e az induló Kft. részére. Az alapítói szerzıdés nem tartalmazza, hogy az
alapító esetleg milyen formában segíti a Kft-t. Érzése szerint segítségre biztos, hogy szükség lesz, ha
másra nem átmeneti pénzeszközre.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy sajnos nem ideiglenesen kell helyzetbe
hozni a fürdıt, mivel a gyomaendrıdi fürdı nem mőködött nyereségesen és a következıkben is nehéz
volna ezt gondolni. A Képviselı-testület döntését követıen, július 1-tıl feláll a felügyelı bizottság és
átvizsgálásra kerül a fürdı helyzete. Eldöntik, hogy egy mőszakba vagy két mőszakba dolgozzanak,
hány fı dolgozzon, könyveltessenek vagy nem, kell e mőszaki vezetı, marketing menedzser stb.
Véleménye szerint kb. 3-5 millió Ft körüli támogatásra lesz szükség ebben a félévben, de a pontos
összegrıl majd a júliusi képviselı-testületi ülésen kell dönteni, addig így történik a finanszírozás,
mintha volna pénzügyi terve. Voltak elképzelések, hogy hány mőszak legyen, de sok múlik azon, hogy
mikor indul a gyógyászati részleg, mekkora vendégforgalom várható be tudják-e integrálni az
egészségügyhöz a gyógyászatot vagy önálló asszisztenciát kell fenn tartani. Sok kérdés van még
függıben, de egészen biztos, hogy júliusban errıl dönteni kell.
Dr. Varga Imre ügyvéd: a felmerült kérdés rendezésére két lehetıség van, egy cégjogi, ami esetleg
érinti az alapító okiratot, és van a gazdasági része, ami a tıkeemelésrıl és minden egyébrıl
rendelkezik, melyeket a polgármester úr is említett az elızıekben. A pótbefizetési kötelezettség,
amelyrıl tudni kell, hogy amennyiben a társasági szerzıdés tartalmazza, és a jogait gyakorló alapító
úgy dönt, hogy adott esetben a veszteséget pótbefizetéssel rendezi, akkor ez egy jogcím. Ezt a
szerzıdés-tervezet jelenleg nem tartalmazza, de amennyiben a képviselı-testület részérıl erre javaslat
születik, úgy az minden további nélkül belefoglalható.
Dr. Dávid Imre polgármester összefoglalva elmondta, az elıterjesztés illetve a határozati javaslat
tartalmazza az alapító okirat tervezetet, az alapításra vonatkozóan, továbbá a felelısöket, az ügyvezetı
bruttó bérét és Cséffai úr egyszeri megbízatási díját, akinek a megbízása 2005. május 31-ig a 2004-es
év mérlegének alapító általi elfogadásig, szólna, illetve a felügyelı bizottság tagjainak személyét és
azok tiszteletdíját.
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Befejezésként hangsúlyozni kívánta a szárnyra kelt híresztelésekkel ellentétben a fürdı átalakításával
nem az a cél, hogy megszabaduljon tıle az önkormányzat, hanem az, hogy az új gazdasági társaság
érdekeltségi alapon mőködjön, jobban és minél kevesebb pótbefizetési kötelezettséggel. Azt, hogy
kell-e a két mőszak, kell-e a mőszakvezetı, kell-e adminisztrátor és marketing menedzser a további
egyeztetések során el fog dılni.
További hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a gazdasági
társaság alapításával egyhangú 16 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Erzsébet liget 2. sz. alatti fürdı
üzemeltetésére az elıterjesztés mellékletét képezı alapító okirat elfogadásával Gyomaendrıdi
Liget Fürdı Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság cégnévvel gazdasági társaságot
alapít. A társaság törzstıkéje 3.000.000 Ft, a pénzbeli betét összege 1.000.000 Ft. a nem
pénzbeli betét értéke 2.000.000 Ft.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okiratot 2003. július 1. napján
írja alá.
A Képviselı-testület a gazdasági társaság alapításával kapcsolatos ügyvédi feladatok
ellátásával dr. Varga Imre ügyvédet bízza.
A Képviselı-testület a gazdasági társaság ügyvezetıi feladatok ellátásával 2003. július 1-tıl
2004. szeptember 30-ig Vass Ignác (an: Darvasi Mária) Gyomaendrıd, Hısök út 10. sz. alatti
lakost bízza meg. Az ügyvezetı bérét bruttó 242.600 Ft/hó összegben állapítja meg.
A társaság könyvvizsgálója a társaság 2004. évi mérlegének alapító általi elfogadásáig, de
legkésıbb 2005. május 31-ig Cséffai János Könyvvizsgálói, Ügyviteli, Számítástechnikai,
Tanácsadási és Kereskedelmi Szolgáltató Egyéni Cég (5600 Békéscsaba, Rigó u. 24/3.,
cégjegyzékszám: 04-11-001421). Megbízási díját nettó 35.000 Ft./hó összegben állapítja meg.
A könyvvizsgáló részére a gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos elıkészítıi
feladatok ellátásáért nettó 150.000 Ft megbízási díjat állapít meg.
A Képviselı-testület a felügyelı bizottság tagjává választja 3 évre, 2006. október 30-ig az
alábbi képviselıket:
1./ Katona Lajos (an: Weigert Erzsébet) Gyomaendrıd, Zrínyi M út 23. sz. alatti lakos,
2./ Csíkné Timár Éva (an: Tímár Etelka) Gyomaendrıd, Zrínyi M út 59. sz. alatti
lakos,
3./ Jakus Imre (an: Rácz Hermina) Gyomaendrıd, Diófa út 14. sz. alatti lakos
A felügyelı bizottság elnökének tiszteletdíját, bruttó 30.000 Ft/hó, a tagok tiszteletdíját bruttó
25.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az ügyvezetıvel a munkaszerzıdést kösse
meg.
Határidı: 2003. július 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Likvid hitel felvételéhez beérkezett ajánlatok
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalásában érintett pénzintézetek
vezetıit, képviselıit. Az Endrıdi és Vidéke Takarékszövetkezet részérıl Dr. Hunya Miklósnét és
Séllei Anitát, az OTP Bank Rt. Gyomaendrıdi Fiókja részérıl Ulatovszki Máriát, és Benyovszki
Juditot.
Felkért Csíkné Timár Éva képviselıt a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét a napirendi pont
szóbeli ismertetésére.
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Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, a 2003. évi költségvetési rendelet elfogadásakor is szó
volt arról, hogy a folyamatban lévı nagy beruházások finanszírozása miatt az év folyamán lesz olyan
idıszak, amikor rövidlejáratú hitel felvételére lesz szüksége az önkormányzatnak. A számítások
szerint a három beruházással kapcsolatban havonta 150-200 millió Ft összegő számlát fog benyújtani a
kivitelezı az önkormányzat felé. Ezért a likviditási nehézségek elkerülése érdekében ajánlatot kértek a
két helyi pénzintézettıl, rövidlejáratú hitelkérelem tárgyában. A pénzintézetek ajánlata a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülésére be is érkezett. (Az ajánlatok az elıterjesztés mellékletében olvashatóak).
Mindkét pénzintézetnél Bubor alapú kamatszázalék lett felszámolva. Az OTP-nél 3 havi Bubor + 0,5
%, a Takarékszövetkezetnél 3 havi Bubor + 0,25 %-os hitelmérték. A kamaton kívül más díj, jutalék
nem került az ajánlatokba felszámításra.
Az ajánlatokat megtárgyalva a Pénzügyi és Gazdasági bizottság a kamatmértékeket figyelembe véve
az Endrıdi és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatát tartotta kedvezıbbnek ezért annak elfogadását
javasolta a Képviselı-testületnek.
Az OTP részérıl a mai nap folyamán faxon egy új ajánlat érkezett, melyben a 150 millió Ft-os
folyószámla hitel keretre ı is 3 havi Bubor + 0,25 % kamatmértéket ajánlott fel. Ez az új ajánlat egy
kissé furcsa helyzetet teremtett, hiszen így a két ajánlat egyforma. Véleménye szerint a bizottság
üléséig mindkét pénzintézetnek lehetısége volt arra, hogy a kamatmértékeket kellıképpen átgondolja,
és az ajánlati határidıig azt leadhatta. Nem tartotta korrekt dolognak, hogy most az új ajánlatot
figyelembe vegyék, hiszen a másik pénzintézetnek nem tudnak lehetıséget adni új ajánlat megtételére.
A maga részérıl javasolta a képviselı-testületnek, hogy az elsı ajánlatokhoz ragaszkodjanak, azok
figyelembe vételével döntsenek.
Katona Lajos alpolgármester azzal értett egyet, hogy az elsı ajánlatok alapján döntsenek és a
Takarékszövetkezet ajánlatát fogadják el. Egyrészt a kedvezıbb kamatmérték miatt, másrészt pedig
próbálják ki ezt a pénzintézetet is, hiszen még ilyen formán nem volt kapcsolatuk, és nem utolsó
sorban azért, mert a késıbbiekben ez is segíthet bennünket abban a döntésben, hogy melyik
pénzintézet vezesse a folyószámlánkat.
Ulatovszki Mária az OTP részérıl felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy a folyószámlahitel
konstrukció pénzforgalmi számlához kötött konstrukció. Ennek mőködtetése akkor válik
automatikussá, ha pénzforgalmi számlához kötött. Amennyiben a képviselı-testület egy másik
pénzintézetnél szeretne folyószámlahitelt igénybe venni, akkor onnan a tételt át kell utalni a
számlavezetı bankhoz, ami után bankközi átvezetési díjat kell fizetni. A másik pedig, hogy törvényi
kötelezettsége az önkormányzatoknak, hogy csak egy pénzintézetnél lehet számlája, amin forgalmaz.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában felvetette: mi van akkor, ha mindkét pénzintézettıl
felveszi az önkormányzat a 150 millió Ft likvid hitelt.
Ulatovszki Mária a felvetésre hangsúlyozta, ebben az esetben az önkormányzat kötelezettség
vállalása 300 millió Ft-ra fog nıni, ami a költségvetésüket terhelni fogja. Ugyanakkor a további
hitelfelvételi korlátokat is figyelembe kellene venni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a költségvetés szempontjából likvid hitel felvételérıl van szó,
a felvett hitelt nem mőködési célra akarják fordítani, hanem a pályázatokon elnyert pénzeket kell
megelılegezni.
Ulatovszki Mária a továbbiakban hangsúlyozta, a hitelfelvételi korlátokat akkor is figyelembe kell
venni, mindegy, hogy a hitelt milyen célra veszik igénybe. Ezt az önkormányzati törvény írja elı az
önkormányzatok részére.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök az azonos kamatmértékek mellett is a Takarékszövetkezet
ajánlatát javasolta elfogadásra.
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Dezsı Zoltán képviselı az összeférhetetlenség kérdését vetette fel a Polgármester úr személyét
érintıen, aki a Takarékszövetkezet elnöke, és tulajdonosa. Etikátlannak tartotta ezt a lobbit a két
azonos ajánlat mellett, ami nem, hogy etikátlan, de törvénytelen is.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök hangsúlyozta, egy ajánlati felhívásban minden esetben meg
szokták jelölni az ajánlatok beadási határidejét. Az OTP ma érkezett ajánlata túl van az általunk
megjelölt határidın, nem lenne korrekt a másik pénzintézettel szemben, ha most ezt figyelembe
vennék. A pénzügyi és gazdasági bizottság ülésére eltérı ajánlatok érkeztek, a bizottság azok alapján
tette meg javaslatát.
Katona Lajos alpolgármester javasolta a testületnek, hogy az ajánlati idıponthoz igazodjanak,
ellenkezı esetben kezelhetetlenné válik az egész dolog.
A bankközi átvezetési díj nem lesz jelentıs összeg.
Dr. Dávid Imre polgármester a Dezsı Zoltán képviselı úr felvetésére hangsúlyozta, nem tulajdonosa
a Takarékszövetkezetnek. Az összeférhetetlenség kérdése itt most nem merül fel, most csak egy hitel
felvételérıl van szó. Annakidején, majd ha a pénzforgalmi számlavezetı pénzintézet esetleges
váltásáról fognak dönteni az összeférhetetlenségét is rendezni fogja.
Ulatovszki Mária meg kívánta jegyezni, hogy ajánlattételi határidı nem volt megjelölve, ık szóban
kapták a felkérést az ajánlatuk megtételére.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint mindkét pénzintézet abból az elgondolásból adta meg
ajánlatát, hogy nem csak a kért hitelt akarja folyósítani, hanem meg akarja tartani, illetve meg akarja
nyerni az önkormányzat számlavezetését. A különbség csak annyi, hogy a Takarékszövetkezet elıre
gondolkodott, és eleve így tette meg ajánlatát, az OTP viszont késve gondolkodott, és utólag
változtatta kedvezıbbre a korábban tett ajánlatát.
A maga részérıl a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával értett egyet, amely szerint a
Takarékszövetkezet ajánlatát fogadják el.
Lezárva a témát, felkérte a képviselıket döntsenek a bizottság által tett javaslatról.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 3 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a hitelfelvételt nyújtó pénzintézetek ajánlatai közül
az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatát fogadja el.
Határidı: 2003. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Kossuth u. 20. sz. alatti ingatlan értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos alpolgármestert, hogy néhány szóban ismertesse a
napirendi pont lényegét.
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Katona Lajos alpolgármester elmondta, mint emlékezetes az április havi képviselı-testületi ülésen
tájékoztató hangzott el arról, hogy a Takarékszövetkezet a számlavezetésre tett ajánlatával együtt
szándékát jelentette be a Kossuth u. 20.sz. alatti ingatlan megvételére, melyen egy új kirendeltségi
épületet kívánnak építeni. A vételárat 1500 Ft/m2 –ben jelölték meg, mely átszámítva 2.170.500 Ft-ot
tesz ki. Az értékbecslés alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke 3.183 e Ft. A
Takarékszövetkezettel történt elızetes egyeztetés alapján a vételár 3 millió Ft-ban lett meghatározva,
azzal, hogy a pénzintézet az adásvételi szerzıdés aláírását követı 1 éven belül az önkormányzat által
meghatározott idıpontban városi rendezvény lebonyolításához 1 millió Ft összegő támogatást biztosít.
Az értékesítés feltételei és az épület látványterve az elıterjesztésben olvasható.
Megítélése szerint egy tisztességes piaci vételárról van szó, a maga részérıl javasolta az ingatlan
értékesítését a határozati javaslatban leírtaknak megfelelıen.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az ingatlan fentiek szerint történı értékesítésével, javasolta a
képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 148 hrsz-ú 1447 m2 nagyságú telek
ingatlant 3 millió Ft összegben értékesíti a Gyomaendrıd és Vidéke Takarékszövetkezet
részére a gyomai kirendeltség épülete megépítése céljából.
Az értékesítés feltételei:
1. Vevı a telken csak a szakhatóság által engedélyezett formában létesíthet új épületet.
2. Vevınek az adásvételi szerzıdés aláírását követıen 2 éven belül be kell fejezni az
építkezést.
3. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a beépítési kötelezettség elmaradásának estére
visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral.
4. Az önkormányzat 2003. szeptember 30. napjáig tarja ajánlatát, azzal a kikötéssel, hogy
vevı az építkezéshez szükséges valamennyi szakhatósági hozzájárulást megszerzi.
Adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése a szükséges valamennyi
szakhatósági hozzájárulás megszerzésétıl számított 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata külön feltételként köti ki, hogy a Takarékszövetkezet az
adásvételi szerzıdés aláírását követı 1 éven belül az önkormányzat által meghatározott
idıpontban városi rendezvény lebonyolításához 1 millió Ft összegő támogatást biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert a támogatási szerzıdés
megkötésére.
Határidı: 2003. Szeptember 30.
Felelıs: Katona Lajos alpolgármester
10. napirendi pont
Óvoda nyitva tartás szüneteltetésének engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
igazgatója kérelemmel fordult a fenntartóhoz, hogy a Jókai úti Óvoda nyitva tartásának szüneteltetését
2003. június 16.-tól július 4.-ig engedélyezze részükre.
Ez idı alatt kerül sor az Óvoda helyiségeinek festésére és a nyílászárók mázolására.
Az intézmény megállapodás alapján a Fı úti Óvodába helyezi el az ellátást igénylı gyermekeket.
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Kérte a képviselı-testületet, hogy engedélyezze az óvoda nyári nyitva tartásának szüneteltetését a fent
említett idıpontra.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Jókai úti Óvodájának a nyitva tartás szüneteltetését 2003. június 16tól 2003. július 4-ig.
Határidı: 2003. június 16.
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgató
11. napirendi pont
Oktatási Minisztérium kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó pályázati felhívása
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a pályázati felhívásban szereplı hitel lehetıség
számunkra nem kedvezı, azt nem szabad igénybe venni. Ma részletes tájékoztató érkezett a Phare
pályázati felhívásokról. Azt át kell tanulmányozni, és majd meglátják, milyen irányba tudnak
elmozdulni a Kis Bálint Általános Iskola épület gondjának megoldására. Az biztos, hogy a
minisztérium által kiírt pályázati felhívásban leírtak alapján banki hitelbıl az épület felújítását nem
lehet megoldani.
A véleményezı bizottságok javaslatára is figyelemmel a II. határozati javaslatot javasolta elfogadásra,
amely szerint forráselemként ne vonják be a kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó pályázati
lehetıséget.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
116/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kedvezményes hitel igénybevételéhez kapcsolódó
pályázatról készült tájékoztatót, valamint a Kis Bálint Általános Iskola Hısök út 45. számú
iskolaépület rekonstrukciója esetében a lehetséges pályázati lehetıségek összehangolásáról
készült elıterjesztést megvitatta.
Utasítja a polgármestert, hogy a Kis Bálint Általános Iskola Hısök út 45. számú iskolaépület
rekonstrukciója, bıvítése tekintetében vizsgálja meg a lehetséges forrásszerzési lehetıségeket
és dolgozzon ki javaslatot beruházás forrásösszetételére vonatkozóan a 2003. júniusi
Képviselı-testületi ülésre, melybe forráselemként ne vonja be a kedvezményes hitel
igénybevételére vonatkozó pályázati lehetıséget.
Határidı: 2003. június 26.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/Véháné Szedlák Ildikó képviselı távozott a terembıl, a jelen lévı képviselık száma 15 fı./
12. Napirendi pont
Liget Fürdı vállalkozási szerzıdés határidejének módosítása
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az elıterjesztés mellékleteként
szerepel egy tájékoztató a beruházásról a Vass Ignác aláírásával és az Alterra Kft-nek is van egy
akadályközlési bejelentése. Lehetne a kötbér igényével élni, de gyakorlatilag a kötbér feltételeinek
véleménye szerint nem a kivitelezı hibájából ered, hanem egyrészt volt a téli idıszak, voltak tervezési
gondok, melyeket tudomásul kell venni. Több okot felsorol, amelyek alapján a tervek még hiányosak,
valamint a Phare pályázat még a mai napon sem indult el, eredetileg tavaly szeptemberében kellett
volna elindulni. A pénteki napon érkezett meg aláírt szerzıdés Brüsszelbıl, de ma reggelre kérték azt
az öt pályázót, aki beadja a pályázatot, mivel a jövı hét végére eredményt szeretnének hirdetni.
Szeptember elejére nem tudják a gyógyászati részen a próbaüzemet megcsinálni, természetesen az
uszoda és a többi részleg készen lesz szeptemberre, de egyéb részek nem. Legjobb esetben csak
szeptember végére tudják befejezni, de elhúzódhat tovább is.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetésében elhangzott, hogy az Alterra Kft. által
küldött akadályközlés hiányos, mivel utalni kellene arra, hogy milyen póthatáridıt vállal, tehát ha az
Alterra Kft. feltételei meg lesznek, mivel az akadályközlésnek ez elengedhetetlen része. A
póthatáridıre való utalás sincs közölve.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, ahhoz, hogy ezt a határidıt meg tudják határozni, meg kell várni
a Phare eljárás lezárását. A képviselı-testület annyit tud tenni, hogy ezt a bejelentést tudomásul veszi
és a végsı kivitelezési határidıt a Phare eljárás lebonyolítását követıen határozza meg.
/Véháné Szedlák Ildikó képviselı visszajött a terembe, a jelenlévı képviselık száma16 fı/
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az Alterra Kft. legkésıbb október végén, november
közepén szeretné befejezni a munkákat. Javasolja, hogy a jelenlegi akadályközlést vegye a képviselıtestület tudomásul és a Phare pályázat megkezdésének függvényében a végsı határidıt kijelöli a
képviselı-testület, bár a határozati javaslatban szerepel a szeptember 30-i módosított befejezési
határidı.
Dezsı Zoltán képviselı kérdésben a kivitelezési tervre utal az Alterra Kft. az akadályközlésében, a
szerzıdés alapján nincs mód kötbér fizetésére kötelezni a tervezıt a hiányosságok miatt? Az
önkormányzat vagy az Alterra Kft. kötötte a tervezıvel a szerzıdést?
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy a szerzıdést Vass Ignác kötötte a
képviselı-testület felhatalmazása alapján. Az Alterra Kft. a Phare munkák miatt kéri a határidı
módosítást, ebben kéri az önkormányzat segítségét. A tervek elkészítésének a határideje február
közepe volt, a kivitelezési tervek nagy részét elkészítette, ennek ellenére vannak hiányosságok. Vita
van még az alapterven, hogy alkalmas kivitelezésre vagy nem. Jól elkészítette a tervezı a pályázati
terveket, a látványtervet, csak a részletes kivitelezési tervekkel vannak gondjai. Javasolta elfogadásra
a határozati javaslatban rögzített határidı módosítást augusztus 31-rıl szeptember 30-ra.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Képviselı-testülete a 2002. június hó 14.-én kelt, Gyomaendrıd Liget Fürdı
fejlesztési munkáinak megvalósítására, az Alterra Építıipari Kft.-vel kötött szerzıdés
teljesítését a kivitelezıvel közös megegyezésben 2003. augusztus 31. napról 2003. szeptember
30.-ára módosítja.
Határidı:
Felelıs:

2003. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
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13. napirendi pont
Dobó úti üdülısor szennyvízrákötést lehetıvé tevı hozzájárulás kivetése
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy megtörtént a költségalapon az üdülı tulajdonosok felé a
hozzájárulások kivetése, a tulajdonosok vállalták a kivetések megfizetését.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Dobó utcai üdülık szennyvízhálózatra
való csatlakozását. Az ingatlanonkénti hozzájárulás mértékét 132.500 Ft-ban határozza meg a
Képviselı-testület, mely összeg tartalmazza a gerincvezetéktıl a kerítésen való beállásig
húzódó csatorna költségeit is, de nem tartalmazza az ingatlanrákötés költségeit. A Képviselıtestület utasítja a polgármestert a 132.500 Ft-os csatorna hozzájárulás kivetésére, mely
összeget az ingatlantulajdonosok 2003. december 31.-ig kötelesek megfizetni. Gyomaendrıd
Város Képviselı-testülete a hozzájárulás megfizetésének igazolása esetén engedélyezi a Dobó
utcai üdülı épületek szennyvízhálózatra való csatlakozását.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. december 31.

14. napirendi pont
Öregszılıi ivóvízhálózatra történı ingatlanrákötések költségei
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, az öregszılıi ivóvízberuházásnak akkor volt, és
van értelme, és akkor biztosított kellıen az érintett településrész lakóinak egészséges ivóvízzel való
ellátása, ha a szociális helyzetükhöz igazodva, egy viszonylag kedvezményes rákötés lehetısége
biztosított számukra. A vízmő vállalattal folytatott többszöri egyeztetés eredményeként elmondható,
hogy ez a lehetıség biztosítottá vált.
Az elıterjesztés tartalmazza az összköltséget, illetve a mellékletben tájékoztató jelleggel szerepel,
hogy az egyes utcákra és lakosokra jutó rákötési díj hogyan alakul. Az összköltséget illetıen a vízmő
vállalat jelentıs támogatással járult hozzá a beruházáshoz. Ezzel, illetve az önkormányzat által
biztosított támogatással együtt az egy ingatlanra esı költség átlagosan 30.000 -35.000 Ft. Ehhez
azonban szükséges a lakosság teherviselése is, mivel a földmunkákat nekik kell biztosítani. A
nyugdíjasok esetében az önkormányzat közmunka keretében nyújt segítséget az árkok kiásásához, és
az egyéb földmunkákhoz.
Amennyiben a képviselı-testület a tájékoztatót elfogadja, úgy megindulhat a szervezımunka, az építı
közösségek létrehozása.
A költségek szétosztásánál figyelembe kellett venni, hogy az út alatti átfúrások az egyes
ingatlanbekötéseket jelentısen megdrágítják. A Vízmő Vállalattal történt egyeztetések alapján a
vállalat az út alatti átfúrások számának csökkentése érdekében hozzájárult ahhoz, hogy 2 ingatlan
köthessen rá egy átfúrással. Az útátfúrások költségvállalására két lehetıség adódik. Az egyik, hogy az
egész beruházásban érintett településrész lakosaira kerül szétosztásra, másik, hogy csak az útátfúrással
érintett utcák mellett lakók között osztják fel a költségeket. Véleménye szerint az utóbbi megoldás
lenne járhatóbb, mert az egy korrektebb, átláthatóbb elszámolást eredményezne.
Befejezésként kérte a képviselı-testületet, hogy a tájékozatót fogadja el, az ingatlanok tekintetében
pedig rendelkezzenek úgy, hogy az útátfúrás költsége az átfúrás mellett lakókat érinti.
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Jakus Imre az érintett településrész önkormányzati képviselıje ezúton kívánta megköszönni a Vízmő
Vállalat pozitív, segítıkész hozzáállását. A lakosság fogadó kész, az utcabizalmik a képviselı-testület
döntését várják, ami után megkezdik az építıközösségek szervezését.
Kérte, hogy amennyiben mód és lehetıség lesz rá, úgy augusztusban fejezzék be a rákötéseket, azon
ingatlanoknál, akik még ez évben szándékoznak bekötni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként még elmondta, a korábbi felméréseknek megfelelıen
az aláírt szándéknyilatkozatok alapján 137 ingatlan rákötése várható. A vízmővek vállalat nagyon
korrektül járt el akkor, amikor a fajlagos költség 15 %-át, és az árengedménnyel csökkentett költségek
(akna nélkül) 1/3-át átvállalta. Véleménye szerint is az ikresített akna szerinti megoldást kell
választani, mert ez lenne igazságos, azon lakosokkal szemben, akik nem a kövesút mellett laknak.
További hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester javasolta határozatban
rögzíteni, miszerint a képviselı-testület az öregszılıi ivóvízhálózatra történı ingatlanrákötések
költségeirıl szóló tájékoztatót elfogadja. Ezzel egyidejőleg megállapítja, hogy az ingatlanbekötések
során az út alatti átfúrások költségeit / ikresítés esetén / minden esetben az abban érintett ingatlan
tulajdonosoknak kell fedezni.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az öregszılıi ivóvízhálózatra történı
ingatlanrákötések költségeirıl szóló tájékoztatót elfogadja. Ezzel egyidejőleg
megállapítja, hogy az ingatlanbekötések során az út alatti átfúrások költségeit /
ikresítés esetén / minden esetben az abban érintett ingatlan tulajdonosoknak kell
fedezni.
Határidı: azonnal
Hideg András vezérigazgató távozott az ülésrıl.
15. napirendi pont
Útkoncepció I. ütemében szerepelı utak tervezésének ütemezése
Dr. Dávid Imre polgármester szavazásra kérte fel a képviselı-testületet a Dezsı Zoltán képviselı által
felvetett napirendi pontot, mivel az „útkoncepció I. ütemében szereplı utak tervezésének ütemezése”
tárgyú elıterjesztést kérte levenni a napirendrıl. Kérte, hogy az illetékesek a lehetıséget vizsgálják
meg, és annak ismeretében döntsön a képviselı-testület a témában.
A képviselı-testület 16 nem szavazattal elutasította a Dezsı Zoltán képviselı által tett javaslatot.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
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Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a bizottság elkészítette az
útkoncepció alapján az utak besorolását, mivel a rendelet alapján bizottsági hatáskörbe tartozik. a
bizottságot kiegészítették tanácskozási joggal a területileg illetékes képviselıvel. A Jakus Imre és a
Vass Ignác képviselık kivételével mindenki megjelent. Az elıterjesztés anyaga alapján a jelenlévı
képviselık javaslatával kiegészítve konszenzusra jutottak. Ennek alapján figyelembe véve a
szándéknyilatkozatokat a 2003-as évben új út épül a Mikszáth utca Bajcsy-Gárdonyi közötti részén, az
Attila utcában, a Hunyadi utca Rákóczi-Mirhóháti közötti szakaszán, a Kölcsey, a Micsurin, a
Széchényi utcákban, ezenkívül, amennyiben a Sapard programon nyer az önkormányzat az Iskola
utca, a Selyem út Rácz Lajos -Kulich Gyula utca közötti területen. A 2004-es évben új utat építenek az
Álmos úton ez véletlenszerően kimaradhatott az anyagból, a Kilián téren, a Bocskai utca Fı úti és a
Petıfi utcai szakasza, Sallai, Vörösmarty út a Bajcsy út és a Hısök úti szakasza, a Somogyi út, a Kató
József utca, Juhász Gyula utca. Várhatóak még a szándéknyilatkozatok alapján 2-3 utca besorolása.
Aszfaltozás várhatóan tájékoztató jelleggel az elıterjesztésben szereplı utcákban készülnek. A
továbbiakban várják még a jelzéseket, igényeket a járdajavítások, járdaépítések terén.
Jenei Bálint bizottsági elnök javaslatában elhangzott, hogy a Kató József utcában az aszfaltozás során
meg kellene oldani, hogy a Damjanich térnél legyen egy összekötés, hogy ha valaki behajt az utcába ki
tudjon menni a másik utca irányába. Az összes olyan utca, ahol beletorkol az út egy másik útba,
meredeken készítik el a kanyarokat, hogy a gépkocsik mind lemennek az útról. Egy lazább ívet kellene
csinálni, hogy ne menjenek le az autók az útról.
Csányi István a felvetésre elmondta, hogy a tervezetbe be lehet tenni az elhangzott javaslatot.
Dezsı Zoltán képviselı kérdésében a Hunyadi utca Mirhóháti út és Vörösmarty utca közötti szakasza
2004-es évben van betervezve, ez keresztezi a Kisréti utcát, ez sehol sem szerepel. A Kisréti utcai
átmenı szakaszt hogyan oldják meg, ha nem szerepel a tervezetben? A Semmelweis utcában és a Liget
fürdı parkolójában folyik az aszfaltozás, a Kiss Lajos üdülıtelep útján teljesen tönkrement az út a
nagy gépek igénybevételétıl, ezt ki állítja helyre?
Csányi István a felvetésre elmondta, hogy a sarki ingatlanokra a rendeletben elıírt módon, csak az
egyik utcának az aszfaltozásában kell hozzájárulni.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy itt van az ellentmondás abban, hogy a
lakók az utat várják, de a hozzájárulást nem igazán akarják. Pályázatokat próbálnának még készíteni
az utakra, de az elvileg kiírt pályázatok nincsenek kiírva. A centrumtól kifelé haladva, egy-egy
területet kell befejezni. Egyetért a Kisréti utca kérdésével, kérdés, hogy befér-e a jövı évi tervezetbe,
hiszen a Jókai utcának is hiányzik szakasza, a Kis Bálint utcának is hiányzik része. A fürdınél az
utakat a kivitelezı és a város közösen aszfaltoztatja le az útburkolatot, ez benne van a keretben. A
beruházás befejezésénél kell leülni egyeztetni az utak helyreállítását. A tervezett új utak aszfaltozás, az
útjavítás még bıvülhet utcákkal, hiszen van még félre téve pénz.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a tervezett 2004-es évben
megcserélıdött a Juhász Gyula utca és a Toronyi utca bizonyos szakasza, 153 méterrıl van szó, kérné,
hogy kerüljön be a plussz utcákba, ugyanis egy súlyos mozgáskorlátozott ember lakik ott, aki már az
utca végéig sem tud közlekedni autó nélkül.
Csányi István a felvetésre elmondta, hogy vannak tartalékba tett összegek, kb. 1100 méternyi út
aszfaltozására. Elképzelhetı lesz, hogy mőszaki okokból célszerő lesz besorolni a Kisréti utat,
valamint a Juhász Gyula utca szakaszát.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület a javaslatot 14 igen, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Útkoncepció I. ütemében szerepelı utak
tervezésének ütemezésérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidı:

azonnal

16. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Kommunális Hulladéklerakó és Szarvasi Átrakóállomás Gesztori
Megállapodás kiegészítésének elfogadása
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az érintett önkormányzatok nagy része
elfogadja, egy érintett önkormányzat nem fogadja el, nevezetesen Szarvas Város önkormányzata
további egyeztetést kér a saját erı tekintetében. Van némi igazsága, volt egy helyszíni egyeztetés, ahol
a Tóth Árpád rossz számadatot közölt. Az egyeztetés után a rossz számadatot tervezték be a
költségvetésükbe. Ez az adat 15 millió Ft-tal több, mint amit beterveztek. Alapjaiban véve egy olyan
megállapodásnak tekinthetı, ami szabályozza az önkormányzatok kötelezettségét és nagyjából
szabályozza az ide eljutott adatok alapján az egyes pályázati alapokból, mennyit lehet az adott célra,
tehát mennyi az építési, mennyi az átrakó és mennyi a gépberuházás költsége.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntését a Kommunális Hulladéklerakó és
Szarvasi Átrakóállomás Megállapodásának kiegészítésérıl.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kommunális Hulladéklerakó beruházással
kapcsolatos 2000. március 17-én (Gyomaendrıd, Szarvas, Hunya, Csabacsőd, Csárdaszállás,
Kardos, Kondoros, Kétsoprony, Örménykút ) megkötött Gesztori Megállapodás kiegészítését
az alábbiak szerint fogadja el, mely tartalmazza tételesen a saját erı megoszlását
önkormányzatonként:
Megállapodás
Mely létrejött Gyomaendrıd Város Önkormányzata (Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz.,
képviseli: dr. Dávid Imre polgármester), Szarvas Város Önkormányzata (Szarvas Szabadság út
25-27. képviseli Babák Mihály polgármester) Hunya Község Önkormányzata (Hunya, Rákóczi
út 19. sz., képviseli: Hunya Tiborné polgármester), Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata
(Csabacsüd Szabadság út 41 képviseli: Frankó János polgármester), Csárdaszállás Község
Önkormányzata (Csárdaszállás, Petıfi S. út 17. sz., képviseli: Petneházi Bálintné polgármester),
Kardos Község Önkormányzata (Kardos, Gyomai út 24. sz., képviseli: Brlás János
polgármester), Kondoros Nagyközség Önkormányzata (Kondoros, Hısök tere 4-5 sz., képviseli:
Dankó Béla polgármester), Kétsoprony Község Önkormányzata (Kétsoprony, Dózsa György út
11. sz., képviseli: Völgyi Sándor polgármester), Örménykút Község Önkormányzata
(Örménykút, Dózsa György út 26. sz., képviseli: Szakács Jánosné polgármester) az alulírott napon
és helyen a következı feltételekkel:
1.) A felek Gyomaendrıdön 2000. március 17-én megállapodást (továbbiakban Gesztori
Megállapodás) kötöttek. A Gesztori Megállapodás 3.) pontjában a felek kijelentették, hogy
társulást hoznak létre, Gyomaendrıdi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
megnevezéssel, továbbá annak 5.) pontjában a beruházás gyakorlati megvalósítására, annak
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2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

teljes körő lebonyolítására a céltámogatás elnyerése után kötnek megállapodást. A beruházás
megvalósításához szükséges saját erı mértékét, és annak a gesztor önkormányzat részére
történı megfizetését, továbbá a beruházás átadását követı pénzügyi elszámolását a felek az
alábbiak szerint rendezik:
Felek a Gesztori Megállapodás 2.) pontjában meghatározott célok megvalósításához a jelen
megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott, és ott részletezett PHARE és hazai
támogatások igénybevételére szereztek jogosultságot. A PHARE támogatás összege
242.979e.Ft., a hazai támogatások együttes összege 312.938e.Ft. A támogatások
igénybevételéhez és egyben a célok megvalósításához szükséges saját erı mértéke
152.879e.Ft. Az 1. sz. melléklet a jelen megállapodás szerves részét képezi, továbbá a
támogatási szerzıdések, melyek az aláírást megelızıen átadásra kerültek.
A felek megállapítják hogy a Gesztori Megállapodás 2.) pontjában meghatározott
szilárdhulladék lerakó és kezelı mő továbbá a szarvasi átrakóállomás tervezési költsége
35.684e.Ft. Az egyes társult önkormányzatokat terhelı tervezési költségeket és abból az
érintett önkormányzat által megfizetendı összegeket a jelen megállapodás 2. sz. melléklete
tartalmazza. A felek a jelen megállapodásban rögzítik továbbá, hogy a beruházás elıkészítése
során annak megvalósítása érdekében szükséges volt 791e. Ft. összegő eljárási díj
megfizetése, a beruházás helyének biztosítása érdekében összesen 12.460e.Ft. összegő vételár
megfizetése, továbbá 20.841e.Ft. összegő földvédelmi járulék megfizetése. A jelen pontban
meghatározott költségekbıl az egyes társult önkormányzatot terhelı költségeket és ebbıl a
saját erıként megfizetendı összegeket a megállapodás szerves részét képezı 3. sz. melléklet
tartalmazza.
A felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák költsége 488.507e.Ft. a lebonyolítói díj összege
10.510e.Ft, a PHARE mérnököt megilletı díj összege 4.850e. Ft. A jelen pontban
meghatározott költségekbıl az egyes társult önkormányzatot terhelı költségeket és ebbıl a
saját erıként megfizetendı összegeket a megállapodás szerves részét képezı 4. sz. melléklet
tartalmazza.
A felek megállapítják , hogy a beruházáshoz szervesen kapcsolódik 1 db. homlokrakodó
melynek ára 6.000e. Ft. 1 db. számítógép a hozzá tartozó tartozékokkal 1.440e. Ft. értékben, 1
db. konténeres szállító jármő 15.000e. Ft. értékben, 1db. kompaktor 50.000e. Ft. értékben, 1
db. hídmérleg, 3.965e. Ft. értékben, 1 db. aprító 5.000e. Ft. értékben. A jelen pontban
meghatározott költségekbıl az egyes társult önkormányzatot terhelı költségeket és ebbıl a
saját erıként megfizetendı összegeket a megállapodás szerves részét képezı 5. sz. melléklet
tartalmazza.
A Szarvas Átrakóállomás megvalósításához szükséges költségeket, és ebbıl a Szarvas Város
Önkormányzata által saját erıként megfizetendı összeget a felek a jelen megállapodás szerves
részét képezı 6. Sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen rögzítik.
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírásakor az eddig megfizetett és meg nem
fizetett, de a gesztor önkormányzat által leszámlázott költségekrıl tételesen elszámolnak az
alábbiak szerint: Az egyes társult önkormányzatok által a megállapodás aláírásáig megfizetett
összegeket a megállapodás szerves részét képezı 7. sz. melléklet tartalmazza. A felek
kijelentik továbbá, hogy a 7. sz. mellékletben foglalt kimutatás átadását követı 15 napon belül
vállalják, hogy a gesztor önkormányzat által már leszámlázott, de még meg nem fizetett
költségeket megfizetik. A fent meghatározott határidı eltelte után a gesztor önkormányzat
jogosult a Ptk szerinti kamatot késedelmi kamatként követelni.
A felek megállapodnak, hogy a beruházás során annak a társulás részére történı átadásáig a
gesztor önkormányzat a társult önkormányzat által megfizetendı saját erıt a kivitelezési
szerzıdésben szereplı pénzügyi ütemtervhez igazodóan az abban szereplı összeghez
arányosítva követelheti. A társult önkormányzatok az e pont szerint leszámlázott összeget 15
napon belül a gesztor önkormányzatnak megfizetik. A fizetés határidıben történı elmaradását
követıen a gesztor önkormányzat a Ptk szerinti kamatot késedelmi kamatként követelheti.
A felek megállapodnak, hogy a beruházás üzembe helyezését követı 60 napon belül
egymással elszámolnak, melynek keretében Gyomaendrıd Város Önkormányzata köteles a
társult Önkormányzat részére a saját erıként biztosított pénzeszközbıl esetlegesen
fennmaradó részt visszafizetni, a társult önkormányzat köteles a gesztor önkormányzat részére
a már biztosított saját erın felül felmerülı szükséges és indokolt költségeket megfizetni.
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Amennyiben a felek az elszámolást követı 15 napon belül fizetési kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, úgy a jogosult a Ptk szerinti kamatot késedelmi kamatként követelni a
kötelezettıl.
10.) A felek megállapodnak hogy a kivitelezési munkák során felmerülı, elıre nem látható
költségek (amelyek elıre egyeztetett és elfogadott pótmunkákból adódnak) módosíthatják a
saját erı összegét, melybıl a társult önkormányzatra esı részt az önkormányzat köteles
megfizetni.
11.) A felek által a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.
A felek a megállapodást, mint akaratukkal megegyezıt, helybenhagyólag aláírták
Gyomaendrıd, 2003. ………

Petneházi Bálintné
Csárdaszállás
polgármestere

Hunya Tiborné
Hunya polgármestere

Brlás János
Kardos polgármestere

Szakács Jánosné
Örménykút
polgármestere

Dr. Dávid Imre
Gyomaendrıd
polgármestere

Frankó János
Csabacsüd polgármestere

Dankó Béla
Kondoros polgármestere

Völgyi Sándor
Kétsoprony
polgármestere

Babák Mihály
Szarvas polgármestere

2.)
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Gyomaendrıd Város Polgármesterét, a
testületi döntés feltételeinek megfelelı megállapodás megkötésére.
3.)
Gyomaendrıd Város Képviselı- testülete utasítja a Jegyzıt, hogy a következı költségvetési
rendeletmódosítás alkalmával a Kommunális Hulladéklerakó beruházás költségei és annak forrás
összetétele a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelıen kerüljön módosításra.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. május 29.
17. napirendi pont
SZAK 2003 pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium pályázatot
írt ki az iskolafenntartók közoktatási szakértıi tevékenység igénybevételének támogatásához, a
támogatási összeg a közoktatási szakértıi munka díjazását szolgálja. Mindenhová pályázatot nyújtunk
be, ahová lehet, minden esetben szerepel, hogy a saját erı a költségvetésben elkülönített összeg mely
részébıl biztosítjuk.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
122/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a SZAK 2003
pályázat benyújtásához. Pályázati cél: a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
intézményben szakértı igénybevétele az alábbi két pontban meghatározott feladatokhoz:
3.4. A sajátos nevelési igényő (fogyatékkal élı) tanulók integrációját segítı programok
bevezetésének támogatása.
3.5. A hátrányos helyzető vagy roma tanulók integrációját segítı programok bevezetésének
támogatása.
A pályázathoz önerıt a Képviselı-testület nem biztosít.
Határidı: 2003. május 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Vásártéri lakótelep játszótér felújításának GYISM pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtásához 20%-os, 750 ezer Ft saját erı
van elkülönítve. EU szabvány szerinti játszóteret kell megépíteni. A pályázat feltétele, hogy a kiíró
által megjelentetett katalógusból kell a játékokat kiválasztani, azonban még a katalógus nem jelent
meg.
Császárné Gyuricza Éva képviselı felvetette, hogy a pályázati összegbıl legalább két játszóteret
kellene építeni, minden település részen egyet.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy nem csak egy játszóteret kívánnak építeni, ha a
pályázaton nyernek, de nagyon kevés az esély, hogy nyer a pályázat. Egyetért azzal, hogy a településre
több játszótér kellene, de minimum kettı, de nem sok remény van a nyerésre.
Az Ifjúsági lakótelepen lévı játszótéri játékokon bizonyos javításokat már végeztek.
Kóris Györgyné hozzászólásában elmondta, hogy ezek a katalógusban lévı játékok nagyon sokba
kerülnek.
A polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium pályázati felhívására a gyomaendrıdi Vásártéri lakótelep új játszóterének
megvalósítása érdekében a minisztérium által közzétett katalógus alapján.
A pályázathoz szükséges önerıt, … ezer Ft-ot (a beruházás …%-kát) az önkormányzat 2003.
évi költségvetésébıl (6/2003. (II.28.) KT számú rendelet) biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı:
Felelıs:

2003. június 20.
Dr. Dávid Imre

19. napirendi pont
Európa Pályázat Elıkészítı Alap (PEA) pályázati projektötletek
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az Európa Pályázat Elıkészítı Alap
keretében több pályázatot nyújtunk be. Az endrıdi településrész központjának rehabilitációjára, a
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gyomai településrész központjának rehabilitációjára, a gyomaendrıdi szennyvíztisztító telep
bıvítésére, Szarvas-Gyomaendrıd összekötı kerékpárút építésére, Csárdaszállás-Gyomaendrıd
összekötı kerékpárút építésére és a Gyomaendrıd-Hunya összekötı kerékpárút építésére. Összesen
hat pályázatot készítenek elı, országosan várhatóan 15 pályázat fog nyerni, de lehet, hogy régió nyer
ennyit.
Kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslatok elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatokat
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az endrıdi központ rehabilitációja érdekében projekt
ötletet dolgoz ki „Gyomaendrıd város endrıdi központjának rehabilitációja” címen az Európa
Pályázat Elıkészítı Alapon (PEA) keresztül az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
támogatásának elnyerése érdekében.
Projektötletét a Regionális Operatív Programon belüli Település-rehabilitációs akciók
elnevezéső pályázati ablakra nyújtja be.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fejlesztést meg kívánja valósítani ezért a késıbb
megjelenı Európai Regionális Fejlesztési Alapra, nyertes PEA pályázat esetén pályázatot
nyújt be, melyhez saját erıként biztosítja az összköltség 10 %-át.
A projekt tervezett összköltsége 126.144.000 Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a projektötlet benyújtására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. május 30.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/2003. (V. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı Testülete a gyomai központ rehabilitációja érdekében projekt
ötletet dolgoz ki „Gyomaendrıd város gyomai központjának rehabilitációja” címen az Európa
Pályázat Elıkészítı Alapon (PEA) keresztül az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
támogatásának elnyerése érdekében.
Projektötletét a Regionális Operatív Programon belüli Település-rehabilitációs akciók
elnevezéső pályázati ablakra nyújtja be.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fejlesztést meg kívánja valósítani ezért a késıbb
megjelenı Európai Regionális Fejlesztési Alapra, nyertes PEA pályázat esetén pályázatot
nyújt be, melyhez saját erıként biztosítja az összköltség 10 %-át.
A projekt tervezett összköltsége 200.000.000 Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a projektötlet benyújtására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. május 30.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/2003. (V. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı Testülete a szennyvíztelep kapacitás bıvítése érdekében
projekt ötletet dolgoz ki „A gyomaendrıdi szennyvíztelep bıvítése” címen az Európa Pályázat

187

Elıkészítı Alapon (PEA) keresztül az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
támogatásának elnyerése érdekében.
Projektötletét a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programon belüli
Szennyvízelvezetés- és kezelés elnevezéső pályázati ablakra nyújtja be.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fejlesztést meg kívánja valósítani ezért a késıbb
megjelenı Európai Regionális Fejlesztési Alapra, nyertes PEA pályázat esetén pályázatot
nyújt be, melyhez saját erıként biztosítja az összköltség 10 %-át.
A projekt tervezett összköltsége 300.000.000 Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a projektötlet benyújtására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. május 30.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/2003. (V. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı -testülete a Szarvas-Gyomaendrıd összekötı kerékpárút I.
ütemének megépítése érdekében projekt ötletet dolgoz ki, és nyújt be Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala által meghirdetett Európa Pályázat
Elıkészítı Alapra (PEA) a projektötlet színvonalas, teljes körő elıkészítése érdekében,
szakmai segítségnyújtás elnyerésére. Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a fejlesztést
meg kívánja valósítani a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése
érdekében, ezért a késıbb megjelenı Európai Regionális Fejlesztési Alapra, nyertes PEA
pályázat esetén pályázatot nyújt be, melyhez saját erıként biztosítja a fejlesztés
összköltségének 10 %-át.
A PEA projektötlet becsült összköltsége 134.800.000 Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a projektötlet benyújtására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. május 30.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/2003. (V. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı -testülete a Csárdaszállás-Gyomaendrıd összekötı kerékpárút
megépítése érdekében projekt ötletet dolgoz ki, és nyújt be Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti
Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala által meghirdetett Európa Pályázat Elıkészítı
Alapra (PEA) a projektötlet színvonalas, teljes körő elıkészítése érdekében, szakmai
segítségnyújtás elnyerésére. Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a fejlesztést meg kívánja
valósítani a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében, ezért a
késıbb megjelenı Európai Regionális Fejlesztési Alapra, nyertes PEA pályázat esetén
pályázatot nyújt be, melyhez saját erıként biztosítja a közigazgatási területén tervezett
kerékpárút összköltségének 10 %-át.
A PEA projektötlet becsült összköltsége a teljes szakaszon 202.000.000 Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a projektötlet benyújtására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. május 30.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı -testülete a Gyomaendrıd-Hunya összekötı út megépítése
érdekében projekt ötletet dolgoz ki, és nyújt be Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési
Terv és EU Támogatások Hivatala által meghirdetett Európa Pályázat Elıkészítı Alapra
(PEA) a projektötlet színvonalas, teljes körő elıkészítése érdekében, szakmai segítségnyújtás
elnyerésére. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fejlesztést meg kívánja valósítani ezért
a késıbb megjelenı Európai Regionális Fejlesztési Alapra, nyertes PEA pályázat esetén
pályázatot nyújt be, melyhez saját erıként biztosítja tervezett út összköltségének 10 %-át.
A PEA projektötlet becsült összköltsége a teljes szakaszon 300.000.000 Ft.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a projektötlet benyújtására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. május 30.

20. napirendi pont
Pályázat a 2003. évi Szent István Napi rendezvény érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Miniszterelnöki hivatal pályázatot hirdetett és a DélAlföldi Turisztikai Régióban nyújtjuk be a pályázatot. A 2003. évi Szent István napi rendezvény
költsége 3 millió Ft, a pályázati támogatás mértéke 50%, a saját erı mértéke az önkormányzat részérıl
kb. 70 ezer Ft, a többit a rendezvény lebonyolítója fedezi. Enrıdi településrészen kerül megrendezésre.
Kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslatok elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 2003. évi Szent István Napi
Rendezvény megrendezése érdekében a Miniszterelnöki Hivatal által a Dél-alföldi turisztikai
régióban a 2003-2004-ben megvalósuló rendezvények támogatására meghirdetett SZTP-2003DAL-2 kódszámú pályázati felhívására.
A pályázat forrásösszetétele:
Önkormányzati saját erı:
Miniszterelnöki Hivataltól igényelt támogatás:
A rendezvény bruttó összköltsége:

1.500.000
1.500.000
3.000.000

Ft
Ft
Ft

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a
6/2003. (II.28.) KT sz. 2003. évi költségvetési rendeletbıl biztosítja (5. sz. melléklet,
Általános tartalék- pályázati alap).
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı a pályázat benyújtására:
Felelıs:

2003. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

21. napirendi pont
Pályázat a 2004. évi Szent István Napi rendezvény érdekében
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy ugyanarról a pályázatról van szó, csak a 2004-es évre
vonatkozik. A 2004. évi Szent István napi rendezvény költsége 4 millió Ft, a pályázati támogatás
mértéke ez esetben is 50%.
Kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslatok elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 2004. évi Szent István Napi
Rendezvény megrendezése érdekében a Miniszterelnöki Hivatal által a Dél-alföldi turisztikai
régióban a 2003-2004-ben megvalósuló rendezvények támogatására meghirdetett SZTP-2003DAL-2 kódszámú pályázati felhívására.
A pályázat forrásösszetétele:
Önkormányzati saját erı:
Miniszterelnöki Hivataltól igényelt támogatás:
A rendezvény bruttó összköltsége:

2.000.000
2.000.000
4.000.000

Ft
Ft
Ft

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a
6/2003. (II.28.) KT sz. 2003. évi költségvetési rendeletbıl biztosítja (5. sz. melléklet, Városi
Image alapból).
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı a pályázat benyújtására:
Felelıs:

2003. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

22. napirendi pont
Pályázat a Kecskés-zugi faház kerítésépítésére és parkosítására
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Miniszterelnöki Hivatal pályázatot hirdetett a
Széchenyi Turizmusfejlesztési Programja keretében a Dél-alföldi turisztikai régióban termékfejlesztés
támogatására. A pályázati felhívás alapján lehetıség van a Kecskés-zugi faház körüli kerítés
felújítására, valamint a faházhoz tartozó terület parkosítására, rendbetételére.
Kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslatok elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Kecskés zugi faházhoz tartozó
kerítés felújítására, valamint a faházhoz tartozó terület parkosítására, rendbetételére a
Miniszterelnöki Hivatal által a Dél-alföldi turisztikai régióban termékfejlesztés támogatására
meghirdetett SZTP-2003-DAL-1 kódszámú pályázati felhívására.
A pályázat forrásösszetétele:
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Önkormányzati saját erı:
Miniszterelnöki Hivataltól igényelt támogatás:
A fejlesztés összköltsége:

1.990.038
1.990.037
3.980.075

Ft
Ft
Ft

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a (
6/2003. (II.28.) KT sz. 2003. évi költségvetési rendeletbıl biztosítja ( 3. sz. melléklet,
Közösségi Ház felújítása elıirányzatból).
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására, és a
szükséges intézkedések megtételére, valamint utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt a pályázattal
kapcsolatban a 2003. évi költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
23. Napirendi pont
Megállapodás gyermekjóléti és családsegítı szolgálat feladatellátásra
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy Örménykút Község Önkormányzata
együttmőködési megállapodást kíván kötni a gyermekjóléti és családsegítı szolgálat feladatellátásra
2003. május 1-tıl, 2003. december 31-ig. A szolgáltatást az önkormányzati fenntartású Városi
Családsegítı Központ alkalmazottja látja el a település igénye szerint a megállapodásban rögzített
támogatási összeg és költségtérítés megfizetésével.
Kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslatok elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodást köt Örménykút Község Önkormányzatával 2003. május 1.-tıl
visszamenıleg 2003. december 31.-ig a gyermekjóléti és családsegítı szolgálat
feladatellátásra. A feladatellátást a Városi Családsegítı Központ önkormányzati intézmény
közalkalmazott szakembere végzi el.
Határidı:

azonnal

II:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Családsegítı
Központ 10/1998. (I. 29.) KT. számú alapító okiratának 4.1. pontját - Az intézmény mőködési
területei az ellátandó feladatok szerint - elsı és második francia bekezdését - Örménykút szöveggel egészíti ki.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
TÁH felé jelentse.
Határidı:

azonnal

24. napirendi pont
Önkormányzati közmővelıdési feladatellátás ellenırzése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét a napirendi
pont ismertetésére.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a humánpolitikai bizottság
tárgyalta a közmővelıdési feladatellátásról szóló anyagot. Az ismételt napirendre kerülése azért volt
indokolt, mert a két szakértınek a véleményével nem értettek egyet és meghallgatták a szakértıket is.
A bizottsági ülésen a Polyák úr részt vett és megbeszélték az észrevételeket. A koordinációnak a
közmővelıdésben is nagy szerepe van és mivel itt történtek olyan változások, mint a közmővelıdési
megállapodás keretében történı mőködtetés, tehát itt még inkább vállalkozási feladatban történı
mőködtetés, még több egyeztetésre van szükség. Egyetértett azzal a megállapítással, hogy a jövıben
többet kell koordinálni. Fontosnak tartja, hogy a közmővelıdéssel foglalkozó intézmények jobban
összehangoljanak és többet kommunikáljanak egymással. Fontos ennek a megjelenítése, hogy
tárgyszerő és tájékoztató legyen a helyi sajtóban. A bizottság nem értett egyet azzal, hogy nagyon sok
területet nézett, ugyanakkor nem nézte azt, amit a közoktatási intézmények tesznek a mővelıdés
területén. Elsıdlegesen gondol a mővészeti iskolára, az alapítványi iskolára. Gyomaendrıdön sok
színő a közmővelıdés és ennek csak bizonyos részleteit fedezte fel. Volt amivel mélységében
foglalkozott és jónak talált, volt amit kevésbé talált jónak. Tulajdonképpen a bizottság elfogadta a
kritikát, csak a valóságban sokkal színesebb a gyomaendrıdi közmővelıdés. A Tourinform iroda
üzemeltetésnek változtatásáról is a képviselı-testület a jobb mőködés reményében döntött. A
vendégfogadásra való felkészülés és a turizmus fontos, valamint a kultúra és a közmővelıdés
szerepének a hangsúlyozása a városban. A koordinálást feltétlenül erısíteni kell és ezért terveznek a
humánpolitikai bizottságnak albizottságát létrehozni, amit a közeljövıben megalakítanak a kulturális
egyesület segítségével. A közmővelıdés terén is fontos az eszközfejlesztés és a Polyák úr felhívta a
figyelmet a kistérségi iroda revitalizációs pályázatára. A 2003-as évben következik a közmővelıdési
koncepció felülvizsgálata, valószínőleg a képviselı-testület az ısz folyamán fogja tárgyalni.
Jenei Bálint az ügyrendi és jogi bizottság elnöke hozzászólásában kiemelte a tanúságrészét, mely a jó
eredményeket eredményezte. A felvetett problémákat kellene orvosolni és ráfigyelni.
Dezsı Zoltán képviselı felvetette, hogy a fenntartótól mentes szervezetek ellenırzésérıl, nevezetesen
a Körösmenti Alapfokú Néptánc Együttes Alapítványával, mely 603 fıs iskolát jelent nem találkozott
az anyagban. Véleménye szerint növeli a város színvonalát, évrıl-évre nı a gyermeklétszáma, jó
volna, ha a kulturális szervezetek között szerepelne.
Kóris Györgyné a felvetésre elmondta, hogy az ellenırzések szempontok alapján történtek. A jelentés
az önkormányzati közmővelıdési intézményeirıl szól, de milyen olyan anyagot a szakértı
rendelkezésére bocsátottak, melyben a civil szervezetek és alapítványok is szerepeltek, ebbıl
választották ki az ellenırzött közmővelıdési feladatokat ellátó intézményeket.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy kitőnik az anyagból, ami fontos volt a szakértı
számára.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, hogy vita volt a szakértık között az,
hogy mennyire önkormányzati feladat a kultúra felülrıl való szervezése. Kis településnél lehet, hogy
így van, de nagyobb településeknél nem feltétlenül az önkormányzatnak kell szabályozni. Az endrıdi
részen nem nézte meg a Honismereti Egyesület munkáját sem. Véleménye szerint sok mindennel
egyet lehet érteni, sok mindennel nem, de el lehet fogadni a vizsgálati anyagot.
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a NKÖM szakértıi
által készített az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásáról készített jelentést.
Határidı: azonnal

25. napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 2002. évi közhasznúsági jelentése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az alapítvány elkészítette a 2002. évi közhasznúsági
jelentését, melyet a képviselı-testület elé terjesztett.
Megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a bizottságok javaslatát egyhangú 16 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Közalapítvány
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 2002. évi közhasznúsági jelentését, és utasítja a
kuratórium elnökét, hogy a jelentés közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı:

azonnal

26. napirendi pont
Sporttrió Kft támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy minden évben visszatérı kérdés, véleménye szerint a
jövı évtıl befejezıdik, mert új feltételekkel kell kiadni a Sportcsarnokot.
Megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a bizottságok javaslatát egyhangú 16 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
136/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Sporttrió Kft.-vel 2000. február 1. napján kelt, a
Városi Sportcsarnok üzemeltetésére kötött megbízási szerzıdés 5./ pontjának értelmében a
Városi Sportcsarnok főtés – és melegvíz ellátás módjának megváltoztatásából erdı igazolt
2002. évi többlet kiadásokra figyelemmel a 45/2002. (II. 28.) KT számú határozatra 345.310,Ft főtéstámogatást állapít meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a
345.310,- Ft támogatás átutalására.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert, hogy a Sporttrió Kft. által
történt további egyeztetés után a soron következı testületi ülésre terjessze be a Kft. 2002. évre
megállapított 75 % főtési többlettámogatáson felül a gázszámlák összegébıl a 25 %
kifizetésére vonatkozó igényét.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt a következı 2003. évi
költségvetési rendelet módosítás beterjesztésénél a Városi Sportcsarnok főtés többlettámogatás
összegét vegye figyelembe.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. június 30.

27. napirendi pont
A Rádió 1 ajánlata gyomaendrıdi közéleti mősorok elkészítésére
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztésben szereplı harmadik csomagot javasolja elfogadásra,
mely 26 ezer Ft+Áfa havi díjat jelent. Fogható a városban a rádió mősora. Minden bizottság tárgyalta
az elıterjesztést.
Hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a bizottságok javaslatát egyhangú 16 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
137/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rádió1 szarvasi
szerkesztıségével 2003. július 1. napjával gyomaendrıdi közéleti mősorok készítésére és
sugárzására megállapodást kíván kötni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás
tartalma havi 6-10 hírértékő esemény kapcsán rögzített interjú, és írásos híranyag adásba
állítására - hírértéktıl függıen 3-6 szoros rotáció – terjedjen ki melyért az önkormányzat 26
000 Ft +Áfa/hó díjat fizet, havi visszaigazolással. A közéleti mősor 2003. évi díjának forrásául
a Polgármesteri Hivatal többletbevételét jelöli ki.
A polgármester negyedévenkénti tapasztalatcserével és személyes értékeléssel tekintse át a
megállapodás teljesülését, melyrıl az általános polgármesteri tájékoztató keretében számoljon
be a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2003. június 15., 2003. szeptember 30. és 2004. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester.
28. napirendi pont
LIDL Magyarország Élelmiszerüzletlánc vételi ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Nagy Ágnest a LIDL Kft. területi
vezetıjét. Elıször nem ezt a területet szerették volna megvásárolni, de a tulajdonos magas árat
határozott meg vételi árnak.
Knapcsek Béla képviselı hozzászólásában sajnálatát fejezte ki a park megbontására és áthelyezésére
utalva, melyet az építkezések miatt a lakótelep másik oldalára helyezik át.
További hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a polgármester felkérte a képviselıket a
szavazásra.
A képviselı-testület a bizottságok javaslatát egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 3409/9 hrsz-ú 6 ha 6760 m2 nagyságú
köztér mővelési ágú ingatlanból megosztás útján keletkezı, maximum 10000 m2 nagyságú területet
értékesít 550,- Ft/m2 összegben a Lidl Magyarország Élelmiszer – kereskedelmi üzletlánc részére
áruház építése céljából.
Értékesítés feltételei:
5. Vevı a telken csak a szakhatóságok által engedélyezett formában létesíthet áruházat a 150
férıhely nagyságú parkoló megépítésével.
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6. A szükséges közmő létrehozása, valamint az áruház megközelítését biztosító aszfalt burkolatú
út kiépítése a vevıt terheli.
7. Az építési területen lévı fák áthelyezése esetén az áttelepítés költségei a vevıt terhelik.
8. Vevınek az adásvételi szerzıdés aláírását követıen 2 éven belül be kell fejezni az építkezést.
9. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a beépítési kötelezettség elmaradásának estére
visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral.
10. Az ingatlan vételára: 550,-Ft/m2 ( 5.500 eFt ).
11. Az önkormányzat 2003. augusztus 31. napjáig tarja ajánlatát, azzal a kikötéssel, hogy vevı az
építkezéshez szükséges valamennyi szakhatósági hozzájárulást megszerzi.
12. A telek átalakítással kapcsolatos mőszaki munkarészek készítése, továbbá a felmerülı
költségek a vevıt terhelik.
Adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése a szükséges valamennyi
szakhatósági hozzájárulás megszerzésétıl számított 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés
megkötésére és aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2003. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

29. napirendi pont
A „Mővelt Cigányifjúságért” Alapítvány kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, az alapítvány kérelmében a Kecskés-zugi
holtágon található ifjúsági ház értékesítését kérte az önkormányzattól. Az alapítvány azt szeretné
pályázati pénzbıl felújítani, bıvíteni és továbbra is ifjúsági házként mőködtetni. Az ingatlan jelenleg
az Endrıdi Közösségi Ház használatában van. Az elmúlt évben pályázatot nyertünk a szociális blokk
kialakítására, mely pályázat feltétele szerint az ingatlant 2008-ig nem lehet eladni. Ugyanakkor a faház
további felújítására, kerítés építésre, parkosításra két pályázat van folyamatban ebben az évben.
A kérelmet valamennyi bizottság megtárgyalta, és a fentiekre figyelemmel nem javasolták a faház
értékesítését az alapítvány részére.
Megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a bizottságok javaslatát 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kecsegés-zugi holtágon található ifjúsági
házat (volt Béke faház) nem értékesíti a Mővelt Cigányifjúságért Alapítvány részére.
Határidı: azonnal
30. napirendi pont
Gastro-Trink Kft. területcsere kérelme
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Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a kft. az
önkormányzat felé benyújtott kérelmében leírta, hogy a tulajdonát képezı Sport Büfét át akarja
alakítani magastetı ráépítésével, amely nyolc vendégszobát foglalna magába. Így az alkalmassá válik
megfelelı színvonalú vendéglátásra, és beleillik a fürdı felújított látványába. A tetıteraszt a fürdı
területén lévı vasbeton lépcsırıl lehet szolgalmi joggal megközelíteni, melynek területe 15,73 m2.
Ezt a területet kérné elcserélni, a tulajdonát képezı azonos nagyságú területtel. A tetıtér
megközelítésére egy esztétikus, az épülethez illeszkedı lépcsıházat szeretne kialakítani, mely tetıteret
az Erzsébet liget felöl lehet megközelíteni. Így elkerülhetı, hogy a szálló vendégek a fürdın keresztül
közlekedjenek.
A bizottság véleménye, hogy a területcseréhez járuljanak hozzá, az elıterjesztésben megfogalmazott
feltételek mellett, azzal a kiegészítéssel, hogy a kialakítandó tetıtér látványtervét a Kft. elızetesen
mutassa be, hogy építészeti stílusában illeszkedik e a fürdı környezetébe.
A Képviselı-testület vita nélkül a bizottság véleményével egyetértett, és egyhangú 16 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 1293/5 hrsz.-ú Erzsébet liget fürdı
területébıl 15,73 m2-t elcserél a Gastro-Trink Kft. (5540 Szarvas, Szentesi u. 36/4. szám)
tulajdonát képezı 1243/4 hrsz.-ú ingatlan azonos nagyságú területével az alábbi feltételek mellett.
1. Felek a területcserét egymás között azonos értéken elismerik, ezt követıen egymással
szemben semmilyen nemő követeléssel nem élnek.
2. A Gastro-Trink Kft. az elcserélt területet csak a hatóság által engedélyezett formában, a
tulajdonát képezı Sportbüfé kialakítandó tetıterének megközelítéséhez szükséges lépcsıház
megépítéséhez használhatja fel.
3. A jelenlegi vasbeton lépcsı lebontása és az azzal kapcsolatban felmerülı költségek a GastroTrink Kft.-t terhelik.
4. A telek átalakítással kapcsolatos mőszaki munkarészek készítése, továbbá a felmerülı
költségek a Gastro-Trink Kft.-t terhelik.
Gyomaendrıd Város Képviselı –testülete felhatalmazza a polgármestert a területcsere szerzıdés
aláírására.
Határidı: 2003. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
31. napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaszolg Ipari Park kft. részére átadott pénzeszközrıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint a tájékoztatóból is olvasható, a befejezıdött Ipari park
beruházás állami támogatásának elszámolására 70.000 e Ft pénzösszeget adott át az önkormányzat a
Kft. részére. Az állami támogatások pénzügyi teljesítése után az átadott pénzeszközt a Kft. visszautalja
az önkormányzat számlájára, amely a kft. tájékoztatása alapján június hónapban várható.
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a pénzeszköz átadásáról adott tájékoztatót fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ipari Park beruházás befejezéséhez 2003. évben
70.000 E Ft összeget biztosít, az állami támogatás elszámolása után az átadott összeget a
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Gyomaszolg Ipari Park KFT visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
32. napirendi pont
Tájékoztatás a Gyomaendrıd Öregszılıi lakásvásárlásokról
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy összesen 2,4 millió Ft összegben
vásárol az önkormányzat 4 lakást az öregszılıben. A Bacsalaposi u. 7. szám alatti ingatlan 800 ezer
Ft, a Bacsalaposi u. 6. szám alatti ingatlan 500 ezer Ft, a Kör u. 38. szám alatti ingatlan 500 ezer Ft és
az Álmosdomb u. 11. szám alatti ingatlan 600 ezer Ft-ért kerülne megvásárlásra.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke javasolta, hogy célszerő volna ezeket a lakásokat
a kijelölt bérlıknek eladni, oly módon, hogy a megvett érték felét megkapnák önkormányzati vissza
nem térítendı támogatásként, a másikfelét pedig fizetnék kamatmentes hitelként. Természetesen 10
éves elidegenítési tilalom volna bejegyezve az ingatlanokon. A szociális bérlakásokat minden esetben
lelakják a bérlık és csak a panaszokkal jönnek, mivel nem úgy kezelik a lakásokat, mint a saját
tulajdont. Véleménye szerint a legjobb megoldás volna, ha rendelettel, vagy határozna róla a
képviselı-testület, hogy ne szociális bérlakás legyen, hanem ilyen megoldással kapják meg a
lakásokat.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett az elhangzott javaslattal.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, hogy a településen alapvetıen szociális
bérlakás probléma van. Bérlakásra kellene kiírni a pályázatot és amennyiben jelentkeznek bérelni
szándékozók, akkor azoknak egy alternatívaként fel kellene ajánlani. Nevezetesen, hogy létrejön egy
bérleti jogviszony, a másik, hogy lehetıség van egy olyan értékesítésre, ami 10 év múlva történik meg,
abban az esetben, ha megfizeti a bérletet, tehát összességében 10 év múlva kerülne a tulajdonába az
ingatlan.
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban elmondta, hogy a június havi bizottsági ülésekre elı kell
készíteni ezt a tervezetet, de mint lehetıség javasolja, mert sok gondot jelentenek a szociális
bérlakások rendbe hozatala.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket az öregszılıi lakásvásárlásokról szóló
tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy fogadja el, miszerint felkérik a hivatal humánpolitikai
osztályát, hogy vizsgálja meg a megvásárlásra kerülı ingatlanok szociális bérlakáskénti tulajdonba
történı átadásának lehetıségét.
A képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a Tájékoztatás öregszılıi ingatlanok adásvételérıl
szóló tájékoztatót elfogadja. Ezzel egyidejőleg felkéri a hivatal humánpolitikai osztályát, hogy
vizsgálja meg a megvásárlásra kerülı ingatlanok szociális bérlakáskénti tulajdonba történı
átadásának lehetıségét a majdani bérlık részére.

33. napirendi pont
Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházás II-III. ütem munkáiról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Mochnács Pál urat és kollégáját.
Elmondta, hogy a Városfenntartó és környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi és gazdasági bizottságok
tárgyalták az elıterjesztést.
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Mochnács Pál elmondta, hogy Gyomaendrıd szennyvízcsatornázásának beruházása olyan, hogy már
a kivitelezési munkáknál meg fog kezdıdni a garanciális felülvizsgálat. Az egyes részteljesítéshez
tartozó öblözetekben kezdik el a jövı hónap közepétıl a garanciális felülvizsgálatokat. Alapvetıen el
szeretnék érni, hogy az elıkészítés olyan legyen, hogy minden olyan jellegő hiba, ami még jelenleg
lehetséges a csatornahálózatnál, azokra fény derüljön. A Békés Megyei Vízmővek Vállalat két
öblözetben el fog végezni kamerás vizsgálatokat és a többi öblözetben pedig szúrópróbaszerően fogja
elvégezni. Ezek a kamerás vizsgálatok azzal járnak, hogy lesz egy két olyan hiba, olyan javítás, amit
újból fel kell tárni és meg kell csinálni. Elsısorban azért lényegesek, hogy a késıbbiek folyamán ne
legyenek problémák. E tekintetben a megértést kérné, hiszen biztosan lesznek javítások. Ezek olyan
jellegő hibák, amelyek a késıbbiekben a nagyobb hibák elkerülését jelenti. Eddigi vizsgálatok alapján
törések nincsenek, de vannak összenyomódások, lapulások, ezek ha tovább romlanak akkor hibákat
okozhatnak. A nyár folyamán az egyes részteljesítéshez kapcsolódó garanciális felülvizsgálatot el
szeretnének végezni.
Dr. Dávid Imre polgármester összefoglalva elmondta, hogy a tél végén a lakossági problémák
felgyőrőzıdtek, ami részben nem biztos, hogy a kivitelezı, nem biztos, hogy az ellenırzés hiánya,
hanem olyan feltétel volt a tél végén, amely alapján jogos lakossági igények és panaszok merültek fel.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslat elfogadására kérte fel a
képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Szennyvíz beruházás II-III. ütemérıl
szóló lebonyolítói beszámolót.
Határidı: azonnal
34. napirendi pont
Tájékoztató a 2002-2003. évi belsıellenırzésrıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság tárgyalta, felkérte
Csíkné Timár Éva bizottsági elnököt ismertesse a napirendi pontot.
Csíkné Timár Éva elmondta, hogy meglehetısen terjedelmes anyagról van szó. A pénzügyi és
gazdasági bizottság az ülésén a beszámolót megtárgyalta. Kiemelné, hogy milyen általános rendre
vonatkozó dolgokról szól. Gyakorlatilag a polgármesteri hivatal szakfeladatán mőködı tájházat,
közösségi házat, a részben önálló intézményeket, a városi könyvtárat, a zene és mővészeti iskolát,
valamint minden általános iskolát, liget fürdıt, gimnáziumot ellenırizte a belsı ellenır. Ezeknél az
intézményeknél a problémák nagy része általában csak a bizonylati fegyelem, esetleg az eljárási rend
hiányosságai voltak, amelyeknél szerencsés dolog, hogy az intézmény vezetıinek reagálását is
megkapták, melyekben látható volt, hogy a felmerült hiányosságok pótlását vagy már megtették, vagy
intézkedtek az eljárási rend módosításáról. Alapvetı dolgok ezek a dolgok az önkormányzat
mőködésénél egy számla helyes kiállítása. Az iskolák mőködésénél nagy segítség a normatív állami
hozzájárulások pontos kimutatásához ez a belsı ellenırzési jelentés, véleménye szerint az iskoláknál is
kellı hangsúlyt kell fektetni, hiszen ezek a statisztikák, naplók, különféle vizsgálati létszám jelentések
lesznek a normatív alapjai, amit a TÁH gyakorlatilag ellenırizhet. A Hármas-Körös Kistérségi
Területfejlesztési Társulás volt talán a leghúzósabb ellenırzési feladat, hiszen voltak elmarasztaló
hiányosságok, amelyeket késıbb pótoltak. Összességében a belsı ellenır munkája alapvetıen az
önkormányzat munkáját segíti, hiszen ez egy belsı ügy, hasznosnak találja és erre a munkára szükség
van, mivel nagy az önkormányzat, sok önálló és szerteágazó intézménye van. A továbbiakban jó
munkát kívánt a belsı ellenırnek.

198

Palotás Károlyné belsı ellenır megköszönte a lehetıséget és elmondta, hogy a továbbiakban is
segíteni kívánja a vezetıség munkáját.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a belsı ellenır a továbbiakban az osztályokkal és az
intézményekkel szorosabb kapcsolatban legyen. Segítı legyen a belsı ellenırzés, de tényfeltáró és
kritikus is. Minden esetben egyeztessék az anyagokat, melyeket készítenek.
Kérdés nem hangzott el a napirendi pontot illetıen, felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a belsı ellenırzésrıl szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba
Határidı: 2003. május 29.
35. napirendi pont
Hunya Község jegyzıjének helyettesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy Hunya Község Önkormányzatának jegyzıje tragikus
hirtelenséggel meghalt. Gyomaendrıd városát megkereste Hunya Község polgármestere, hogy a jegyzıi
állás betöltéséig Gyomaendrıd jegyzıje mőködjön közre a jegyzıi feladatok ellátásában. Elıször a
helyettesítések alkalmával Csárdaszálláson jegyzı úr volt, Örménykúton aljegyzı helyettesített.
Véleménye szerint kötelességünk segíteni a településeken ilyen esetekben. Hunya község önkormányzata
meghirdeti a jegyzıi állást, várhatóan május 1-tıl számított három és hat hónap idıtartamig tart a
helyettesítés. A jegyzı erre szabadnapot kap, heti egy alkalommal történik a helyettesítés, az erre járó
költségeket a hunyai önkormányzat viseli.
Kérdés nem hangzott el a napirendi pontot illetıen, felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1992. Évi XXIII tv. 40/B. § ában biztosítottakra figyelemmel Dr. Csorba Csaba jegyzıt kirendeli Hunya Község
Önkormányzatához a jegyzıi feladatok ellátására – heti egy alkalommal, valamint havi egy
alkalommal a megrendezésre kerülı Képviselı-testületi ülések idejére – a jegyzıi állás
betöltéséig, de legfeljebb 6 hónapig. A kirendeléssel járó költséget a Hunyai Önkormányzat
köteles viselni. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a kirendeléssel kapcsolatos
együttmőködési megállapodás megkötésére.
Határidı: 2003. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
36. napirendi pont
Liget-fürdı arculattervének elkészítése
Dezsı Zoltán képviselı kérdésében elhangzott, hogy a három felkért tervezı együtt vagy külön-külön
nyújt be tervezetet?
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Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy külön adnak be terveket, mivel több
véleményre kíváncsiak.
További kérdés nem hangzott el a napirendi pontot illetıen, felkérte a képviselıket, hozzák meg
döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
A Képviselı testület utasítja a polgármestert, hogy legalább három építész tervezıtıl kérjen
ajánlatot, és rendelje meg a Liget fürdı arculatának megtervezését. Az arculat tervek
elkészítésére a Képviselı-testület a pénzmaradványból 500 ezer Ft-ot biztosít. A Képviselıtestület utasítja a polgármestert, hogy az arculat tervek megrendelésérıl adjon tájékoztatást a
júniusi testületi ülésen, és az elkészült terveket terjessze be a júliusi ülésre.
A képviselı-testület utasítja továbbá a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításának
elıkészítése során vegye figyelembe az arculat tervezésére elkülönített összeget.
Határidı:
Felelıs:

2003. június illetve júliusi testületi ülés
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı

37. napirendi pont
Közösségi Háznál szak alkalmazotti létszám leépítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a képviselı-testület a költségvetés elfogadásánál döntött, a
döntés értelmében 2003. második félévétıl 1 fı alkalmazotti létszám leépítést kell megoldani. A
létszámleépítés június 1-vel Ádám Gyöngyi közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni. Október 1-ig kell
benyújtani a TÁH-hoz a leépítéssel felmerülı többletköltség visszaigénylését.
Kérdés nem hangzott el a napirendi pontot illetıen, felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/2003. (V. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2003. évi költségvetésrıl szóló
6/2003. (II.28.) KT számú rendelet 9. § (4) szakaszára tekintettel a Közösségi Ház
szakfeladaton a 3 fı közalkalmazotti létszámból l fı szak alkalmazotti létszám leépítését 2003
június 01. napjától rendeli el.
A felszabaduló közalkalmazotti munkaerı átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem az
intézményben, sem az önkormányzat más költségvetési szerveinél nincs lehetıség , ezért
Ádám Gyöngyi közalkalmazotti jogviszonyát 2003 június 1. napjával felmentéssel meg kell
szüntetni.
A létszámleépítés végleges, a feladatellátás a Közösségi Háznál változatlan szinten továbbra is
biztosított .
A létszám leépítéssel összefüggıen felmerült többlet költség igénylésére a pályázatot 2003.
október 1-ig a Békés megyei TÁH-hoz be kell nyújtani.
Határidı:
Felelıs:

A felmentés tekintetében 2003. június 01.
A felmentéssel járó többletköltség visszaigénylése 2003. október 10.
Dr. Dávid Imre polgármester
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az Ádám Gyöngyi talált munkahelyet október 1-vel.
További írásos napirendi pont nem volt, a képviselık, a jelenlévık részérıl bejelentés, interpelláció
nem hangzott el, a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján
az Átmeneti segély elutasítása ügyében érkezett fellebbezése tárgyú elıterjesztés megtárgyalására zárt
ülés keretében kerül sor.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Timárné Kozma Ágnes
hitelesítı

Jakus Imre
hitelesítı
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