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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. június 26-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Timárné
Kozma Ágnes, Vass Ignác és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Szujó Zsolt, Lévai Éva osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények képviselıi,
A helyi sajtó képviselıi
Szabóné Galambos Éva és Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetık

Az ülés megkezdése elıtt a képviselı-testület megtekintette a Liget-fürdı beruházási munkáit, ahol
Vass Ignác fürdıvezetı az alábbi szóbeli tájékoztatást adta:
Vass Ignác fürdıvezetı tájékoztatta a képviselı-testületet a beruházás jelenlegi állásáról, elmondta,
hogy a gyógyászati épületnél a tetıszerkezet szerelése és a külsı nyílászárók cseréje folyik.
Sajnálatos, hogy a Phare tender elhúzódása miatt az épület belsı további munkálataival le kell állni,
várhatóan csak július végén lehet folytatni, amennyiben sikeres lesz a tendereztetés.
Gere Miklós építésvezetı elmondta, hogy a tetıszerkezet azért áll így, mert a kiviteli terveket még a
mai napig nem kapták meg. A tervezéssel komoly problémáik vannak, már többször leírták a
gondokat. Egységes kiviteli terv, amely alapján meg lehet építeni a tetıszerkezetet, még nem kaptak
most sem, csak részlettervek vannak.
Vass Ignác fürdıvezetı a továbbiakban elmondta, hogy az uszoda épületében a medence 90 cm és
150 cm mély, 25 m hosszú, 11 m széles, az épület végében lesz egy ovális alakú élménymedence is.
A gyógyászati épület és az uszoda épülete össze lesz kötve egy ún. nyaktaggal. Az uszoda épületének
az alsó szintjén lesznek a férfi és nıi öltözık, a zuhanyzók, fodrászat, az elsı emeleten lesz a
kozmetika és szolárium. Az egész épület zöld színő tetıcserép fedést kap, ehhez kell még megfelelı
falszínt kiválasztani. Az uszoda épületének ragasztott fatartókból készült íves tetıszerkezete áll, az
épület lebetonozott részén már kész van a padlófőtés is. Az épület alatt lévı pince részben kerülnek
elhelyezésre a vízforgató és egyéb berendezések.
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, a hivatal
osztályvezetıit és megjelent érdeklıdıket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs
tagságból jelen volt 18 fı. Ifj. Dógi János képviselı jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Véháné Szedlák Ildikó és Vass Ignác képviselıket.
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A napirendek megtárgyalása elıtt röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl.
Az események vonatkozásában is csendes, nyári idıszak következik.
Az általános iskolákban megtartották a tanévzáró ünnepségeket, a kitőnı és jeles tanulók megkapták
az önkormányzat ajándékaként a tollat és a ceruzát. Ma délután a Kner Imre Gimnáziumban lesz a
tanévzáró ünnepség.
Az Endrıdi Közösségi Ház vezetıje Molnár Borbála beteg, felépüléséig Kisné Dávid Ágnes
helyettesíti.
Sóczó Elek a Motormúzeum tulajdonosa köszönılevelet intézett a képviselı-testület felé, melyben
bejelentette, hogy 2003. október 1. napjával a múzeum mőködtetését meg kívánja szüntetni, és
megköszönte az önkormányzatnak a múzeum mőködtetéséhez nyújtott anyagi és erkölcsi támogatását.
A levél az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került.
Az augusztus 20-i ünnepség, Nemzetközi Halfızı Verseny megrendezésére meghívásos jellegő
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat. A helyi vállalkozóktól beérkezett árajánlatok és
programtervezetek benyújtását követıen, a soron következı ülésen dönt a testület a tényleges
lebonyolítóról.
A képviselı-testület döntésének megfelelıen június 12-én a Városi Képtárban álló Vidovszky
győjtemény emlékkiállításának megnyitásakor átadták Láng Miklós úrnak a Gyomaendrıdért
emlékplakettet elismerésül a győjtemény létrehozásáért, gyarapításáért. Láng Miklós úr újabb három
képet adományozott a képtárnak.
A Mővelt Cigány Ifjúságért alapítvány szervezésében került megrendezésre a Nemzetközi CigányZenész találkozó. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Dr. Lévai Katalin esélyegyenlıségi
miniszter asszony, aki megtekintette a város nevezetességeit is.
A hétvégén a nagyenyedi delegációt látták vendégül.

Jelenleg még tart az APEH ellenırzés a városházán. A Liget-fürdı beruházás Áfa visszaigénylésével
kapcsolatosan merültek fel kételyek.
Ugyanakkor a kommunális hulladéklerakó beruházás
elszámolásával kapcsolatosan is vizsgálódnak.
A városi futball csapatok további támogatását illetıen az az elképzelés, hogy a saját jogukon
megszerzett támogatási alapjukat megkapják, a megyei I. osztályú helyezéshez. Tudomásul kell venni,
hogy a város két csapatot nem tud fenntartani. Mindenkinek jobb lenne, ha csak egy NB III-as csapata
lenne a városnak.
További tájékoztatója nem volt, a napirendek megtárgyalása elıtt megkérdezte az alpolgármester urat
a bizottságok elnökeit, a képviselıket, majd a jelenlévıket, van e bejelenteni valójuk, kérdésük,
interpellációjuk.
Hozzászólás nem volt, a polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot. A meghívóban feltüntetett
sorrendet javasolta kiegészíteni, és 23. napirendként a Liget –fürdı alapító okirat változtatása, 24.
napirendként a „Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése 19-20-21. öblözet és IV. ütem” beruházás
saját forrásának biztosítása tárgyú elıterjesztéseket megtárgyalni.

A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2003. évi költségvetésrıl szóló 6/2003.(II.28.) KT számú rendelet módosítása
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 16/1996. (IX.16.) KT rendelet
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
3. Az 1150 méteres új hévízkút TTFC pályázata
4. Gyomaendrıd város informatikai fejlesztéseinek DARFT pályázata
5. Adósságkezelési szolgáltatás
6. Támogatás nyújtása a Gyomai Evangélikus Templom toronyórájának helyreállításához
7. A hulladékgyőjtı udvar területének kivonása a Gyomaszolg Kft.-tıl
8. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
9. Ellátási szerzıdés megkötése átmeneti gondozás ügyében
10. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél létszámleépítés
11. Endrıdi Tájház és a Vidovszky Béla Helytörténeti Győjtemény mőködési engedélyének
módosítása
12. SZAK 2002 pályázaton nyert szakértıi felkészítés a kétszintő érettségi vizsga feladatainak
ellátására szakértıi jelentés
13. Óvodák és napközi konyhák nyári nyitva tartásának szüneteltetése
14. Hunya és Örménykút szennyvíz-elhelyezési kérelme
15. Tájékoztató a Regionális Hulladéklerakó beruházás munkáiról
16. Tájékoztató a holtágak kezelésének munkálatairól
17. Tájékoztató a Liget fürdı beruházási munkáiról
18. Tájékoztató a bérleti szerzıdések meghosszabbításáról
19. Tájékozató lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
20. Rendırkapitányság parancsnoki kinevezés véleményezése
21. Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A., és a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti
szolgálati bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
22. Képadomány bejelentése
23. Liget-fürdı alapító okiratának változtatása
24. „Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése 19-20-21. öblözet és IV. ütem” beruházás saját
forrásának biztosítása
25. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés megvitatására kérte fel a képviselıket.
Érdemi hozzászólás, kérdés a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 70/2003.(III.27.), 91/2003.(IV.24.),
115/2003.(V.29.),
121/2003.(V.29.),
122/2003.(V.29.),
132/2003.(V.29.),
137/2003.(V.29.),
141/2003.(V.29.),
144/2003.(V.29.),
147/2003.(V.29.),
149/2003.(V.29.), 267/2002.(XI.4.) Kt. Számú határozatok végrehajtásáról készült
beszámolót elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
A 2003. évi költségvetésrıl szóló 6/2003.(II.28.)KT. Sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
néhány szóban ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, a rendelet-tervezetben bevételi és kiadási
célelıirányzatonként és szakfeladatonként kimutatásra kerültek a változások. Jelentısebbek ezek közül
a református egyház kártalanítása 6 millió Ft, VICE támogatások fejlesztése 8 millió Ft, szociális
segélyek levezetése, Tourinform Iroda szakfeladat bekerülése az önkormányzathoz, Gyomaszolg Ipari
Park Kft. részére átadott 70 millió Ft tulajdonosi hitel, népszavazásra átvett pénzeszköz. A
bekövetkezett változások hatására az alapköltségvetés hiányához képest 7 millió Ft-al csökkent a
mostani hiány.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelet megalkotását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket a
rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
a 2003. évi költségvetésrıl szóló 6/2003.(II.28.)KT. Sz. rendelet módosításáról
2. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 16/1996.(IX.16.)KT. Sz. rendelet módosítása,
és egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse a rendelet-tervezetet.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a helyi rendeletünk módosítására, egységes szerkezetbe
foglalására a szociális ellátásokról szóló törvény módosítása miatt van szükség. A változás érinti az
átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezést biztosító tartós bentlakásos intézményekben az egyszeri
hozzájárulás összegének visszafizetésénél figyelembe vehetı gondozási idıt. A korábbi 10 év helyett
ez most 5 évre változott. Ugyanakkor a gyakorlat alapján szabályozni kívánják a 6 napot meg nem
haladó távollét idejére fizetendı térítési díj összegét, mely a 20 %-ról 60 %-ra módosulna.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd vitára bocsátotta a rendelettervezetet.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a tervezet 7. § /4/ bekezdésében szereplı szabályozással
kapcsolatban kérdezte, ez azt jelenti, hogy az átlagon felüli jövedelemmel rendelkezık többet fizetnek,
mint a megállapított éves díj.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a jogszabály alapján, ha évente változik az
intézményi térítési díj ezzel együtt felül kell vizsgálni a személyi térítési díj összegét is. Ez azt jelenti,
hogy a jövedelem egy bizonyos százalékát a gondozottnak meg kell hagyni. Az átlagon felüli
jövedelem viszont nem jelenti azt, hogy magasabb térítési díjat kell fizetni.
További hozzászólás, kérdés nem volt. A szavazás elıtt a polgármester felhívta a képviselık
figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl
valamint a fizetendı térítési díjakról
3. napirendi pont
Az 1150 méteres új hévízkút TTFC pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az önkormányzat ez évi költségvetésében 14 millió Ft-ot
különítettek el kútfúrásra pályázati sajáterıként. A TTFC –hez benyújtandó pályázaton a beruházási
költség 80 %-a megigényelhetı, így a pályázat pozitív elbírálása esetén az elkülönített saját erı fele
megmaradhatna. A kút megvalósítására a BMTT-hez már nyújtottunk be pályázatot, de ott a
támogatási arány nem volt ilyen kedvezı. Látni kell azt, hogy a fürdı bıvítése növekvı
termálvízfogyasztást fog eredményezni, melyet a jelenlegi kút nem tud a továbbiakban biztonságosan
kielégíteni. Ezért mindenképpen szükséges egy új, a jelenlegihez hasonló összetételő, hımérséklető
vizet termelı kút fúrása.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában megkérdezte, hogy történt e mérés arra vonatkozóan, hogy
azon a helyen, ahol a kutat fúrni akarják, van e ebben a mélységben termálvíz. Ugyanakkor elegendı
lesz e a pályázati pénz a megvalósításra.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a vízbázis térkép mutatja, és tartalmazza, hogy azon a
helyen van termálvíz ilyen mélységben. A tervezı cég garanciával adta meg a költségvetést erre, a
vízbázis térképen lévı adatok alapján.
További kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a pályázat benyújtását egyhangú
18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács térség- és település felzárkóztatási célelıirányzat keret terhére meghirdetett
pályázati felhívásra a gyomaendrıdi Liget Fürdı biztonságos hévízellátása érdekében
létrehozandó új 1150 méteres hévízkút fúrására.
Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 20%-át 7.408.000 forintot 2003. évi
költségvetésébıl (6/2003. (II.28.) KT számú rendelet 4. sz. mellékletében feltüntetett
elıirányzatból) biztosítja.
A beruházás költsége (100%) :
37.040.000 Ft
Igényelt támogatás (80%):
29.632.000 Ft
Saját erı (20%):
7.408.000 Ft
A beruházás átadását követıen a termálkútból nyert termálvizet termékértékesítés formájában
továbbhasznosításra, térítés ellenében átadja a 2003. július 1-jén létrejövı Gyomaendrıdi
Liget Fürdı Szolgáltató Kft.-nek, ennek megfelelıen az Önkormányzat általános forgalmi adó
visszaigénylésre jogosult.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a beruházás átadását
követıen a szolgáltatási szerzıdést a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató Kft.-vel kösse
meg.
Továbbá felhatalmazza a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı. 2003. június 26.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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4. napirendi pont
Gyomaendrıd Város informatikai fejlesztéseinek DARFT pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt adjon szóbeli tájékoztatást a
napirendi ponthoz.
Megyeri László aljegyzı elıljáróban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az elmúlt évben a rádió
mikrohullámú technológiával történı internet elérésére benyújtott Sapard pályázatunk pozitív
elbírálásban részesült. Az akkori pályázatba az internet betáplálás nem fért bele, ezért a DARFT által
meghirdetett pályázatba szeretnénk a nagy sávszélességő, és engedélyezett frekvencián történı
internet betáplálás, illetve egy nagy kapacitású és hibatőrı képességő SQL adatbázis szerver
beszerelésének költségeit megigényelni. A nagyteljesítményő SQL szerver egyrészt az önkormányzati
feladatokban, másrészt az intézményekkel való közvetlen adatkapcsolatban nyújtana segítséget. Az
össz beruházás 10 millió Ft értékő, melynek önrészét a beruházás 20 %-át fél-fél arányban az
önkormányzat és a BékésNet Kft., mint leendı internet szolgáltató biztosítja. Az ez évi
költségvetésben 4 millió Ft lett elkülönítve informatikai fejlesztésre, melybıl a szükséges saját erıs
rész fedezete rendelkezésre áll.
Katona Lajos alpolgármester kérdésként vetette fel, hogy az így létrejövı internet hálózatra külsı
cégek, vállalkozók csatlakozhatnak e?
Megyeri László aljegyzı válaszolva elmondta, a hálózatra bárki rácsatlakozhat a belépési díj
megfizetésével.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy ezzel a beruházással a könyvtárakban is
megoldódik e az internetes szolgáltatás.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a gyomai könyvtárban jelenleg bérelt, kábeles internetes elérés
van, az infrastruktúra kiépített csak a logikai összeköttetés nincs meg. A beruházással a rádió
mikróhullámú hálózat elérés is biztosított lesz.
További kérdés, észrevétel nem volt a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal támogatta a
pályázat benyújtását, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács térség- és település felzárkóztatási célelıirányzat keret terhére meghirdetett
pályázati felhívásra Gyomaendrıd város informatikai fejlesztéseinek érdekében
Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 20%-át 2.050.000 forintot 2003. évi
költségvetésébıl (6/2003. (II.28.) KT számú rendelet 4. sz. mellékletében feltüntetett
elıirányzatból) biztosítja.
A beruházás költsége (100%) :
Igényelt támogatás (80%):
Saját erı (20%):

10.250.000 Ft
8.200.000 Ft
2.050.000 Ft

A beruházás átadását követıen az önkormányzati tulajdonú beruházás üzemeltetését annak
összes költségével együtt a BékésNet Kft. (5601., Békéscsaba, Baross u. 19-21.) vállalja,
annak fejében, hogy ezen keresztül a lakosság és a vállalkozások számára Internet hozzáférést
nyújthat, és a csatorna használatáért az önkormányzat már külön díjat nem kér.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a beruházás átadását
követıen az együttmőködési szerzıdést a BékésNet Kft.-vel kösse meg.
Továbbá felhatalmazza a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidı. 2003. június 26.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. napirendi pont
Adósságkezelési szolgáltatás
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit van e szóbeli
kiegészítésük a napirendi ponthoz.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, az adósságkezelési
szolgáltatás a lakosság közüzemi díj tartozásainak rendezésére kíván segítséget nyújtani. A közüzemi
szolgáltatóknál készített felmérésekbıl látható, hogy a tartozások nagysága nem túl jelentıs, de
kisvárosi szinten még is csak gond, hogy a lakosságnak ilyen gondjai vannak. Mindezek alapján a
bizottságnak az volt a véleménye, hogy addig, amíg a kormány erre fedezetet biztosít, a szolgáltatást
be kell vezetni, mint egyfajta segítségnyújtási lehetıségként az arra rászorulóknak. Az adósságkezelést
a rendkívüli szociális segélyezés keretében kellene kezelni, bevonva a Családsegítı szolgálat
munkatársait, akik az adósságkezelési tanácsadó tanfolyam elvégzése után, ilyen módon próbálnak
meg hatni az adósságkezelésben érintettet lakosokra. Az, hogy ez mennyire lesz hatékony elıre nem
lehet tudni, de a fizetési képesség helyreállásához a lehetıséget meg kell adni az érintettek részére.
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy milyen formában történne a támogatás nyújtása.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a költségvetésrıl szóló törvény meghatározza,
hogy az önkormányzat által havonta kifizetett adósságcsökkentési támogatás 90 %-a a központi
költségvetésbıl visszaigényelhetı. A 10 %-ot lehet kedvezményes kamatozású hitelként vagy
visszatérítendı támogatásként adni a kedvezményezett részére. Az így nyújtott támogatásból
visszafolyó összeget további adósságkezelési eljárásra lenne felhasználható, hasonlóan az annak idején
nyújtott belvizes támogatáshoz.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, a téma megvitatása során az Ügyrendi és Jogi bizottság több
anomáliát is felvetett, de ennek ellenére javasolta a szolgáltatás bevezetését. Annál is inkább, mert
jelentıs állami támogatással – kevés önkormányzati hozzájárulással – segíthetünk embereken. A
rendelet kidolgozása során úgy kell a feltételeket meghatározni, hogy azokon az embereken
segítsenek, akik tartósan önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe. Figyelni kell arra, hogy a
rendelet alkotása ne eredményezze azt, hogy ellenkezı hatást fejtsen ki, és inkább megnövekedjen a
nem fizetık aránya.
A bizottság nevében javasolta a szolgáltatás bevezetését, az ezt szabályozó rendeletnek a kidolgozását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy ha ennek a problémának a kezelésére az állam
támogatást nyújt, akkor azt nekünk fogadnunk kell. Természetesen az adósággal rendelkezı
személyeknek is partnerként kell közremőködni és lehetıségeikhez képest javítani helyzetükön.
A véleményezı bizottságok javaslatára figyelemmel javasolta a képviselı-testületnek a szolgáltatás
bevezetésének támogatását.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja az adósságkezelési szolgáltatás
bevezetését.
A képviselı-testület felkéri a Jegyzıt a szolgáltatást szabályozó rendelet-tervezet
kidolgozására és annak képviselı-testület elé történı beterjesztésére.
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Határidı: 2003. július 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
6. napirendi pont
A Gyomai Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményezı bizottság javaslata alapján az egyház részére
100.000 Ft támogatást biztosítanának a toronyóra megjavítására.
Ratkay Dorottya a Gyomai Evangélikus Egyházközség képviseletében elmondta, örvendetes
számukra, hogy a gyülekezet új lelkészt kapott Horváth Z.Oliver személyében, akitıl saját szellemi
megújulást várnak. A gyülekezet igyekszik az anyagi lehetıségeihez képest a templomot felújítani,
ezzel is hozzájárulni a városkép megújulásához
Érdemi hozzájárulás a képviselık részérıl nem volt, a bizottság javaslatát egyhangú 18 igen
szavazattal támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyomai Evangélikus
Egyházközösség részére 100.-E Ft összegő támogatást biztosít a toronyóra megjavítására.
A Képviselıtestület utasítja a jegyzıt, hogy a következı költségvetési-rendeletmódosítás
alkalmával az 100.-E Ft összeg kerüljön beépítésre.
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
A hulladékgyőjtı udvar területének kivonása a Gyomaszolg Ipari Park Kft-tıl
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, a képviselıket van a
hozzászólásuk a napirendi ponthoz.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke annyit kívánt elmondani, hogy a terület
kivonására azért van szükség, mert a hulladékgyőjtési rendszer kiépítésére benyújtott pályázatunkban
megkifogásolták, hogy az a terület, ahol a rendszert ki szeretnénk építeni, nem az önkormányzat
tulajdona, hanem a Gyomaszolg Kft. tulajdonában van. Ez a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga
után. Egyedüli megoldás az lehet, ha a hulladékgyőjtı udvarhoz szükséges megközelítıleg 2000 m2
területet a Kft. az önkormányzat tulajdonába adja át, melyet a beruházás megvalósulása után vissza
lehet adni a Kft.-nek.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonát képezı
3741/13. helyrajzi számú ingatlanból a szelektív hulladékgyőjtı udvar megépítéséhez
szükséges 1968 m2 nagyságú területet kivonja a Kft tulajdonából. A testület kijelenti,
hogy a feltüntetett terület a továbbiakban az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe
kerül. A győjtıudvar megvalósítását követıen az önkormányzat a területet a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. kezelésébe adja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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8. napirendi pont
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte az elıterjesztés készítıjét, majd a véleményezı bizottság
elnökét van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
Hangya Lajosné bizottsági elnök annyit kívánt elmondani, hogy a beszámolót a bizottság jónak
tartotta és azt elfogadásra javasolta. Jónak tartotta, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló tv. megváltoztatta a gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás rendszerét. A törvény
a család szerepét hangsúlyozza, és ahhoz nyújt segítséget, hogy a családok képesek legyenek
felnevelni gyermekeiket, ugyanakkor megelızze a gyermekek ellátatlanságát, veszélyeztetettségét, de
ha ezek még is sérülnének gyermekvédelmi gondoskodást biztosít. A törvényben leszabályozottak
végrehajtását nagymértékben segíti a Városi Családsegítı Központ, de a hatósági feladatokat viszont
továbbra is a gyámügyi igazgatás látja el.
A feladatok végrehajtását az elıterjesztés részletesen taglalja, a táblázat pedig összegezi a
gyámhatóság tevékenységét reprezentáló forgalmi adatokat.
A bizottság nevében a beszámolót megköszönte, azt elfogadásra javasolta, és további jó munkát kívánt
a feladat ellátásában résztvevıknek.
Jenei Bálint bizottsági elnök a táblázatban szereplı adatokkal kapcsolatban kérdezte, hogy
örökbefogadásra alkalmasnak tartott szülık számánál 6 szerepel, ugyanakkor örökbefogadhatónak
nyilvántartott kiskorú nincs. Ez miért van így, ebbıl úgy tőnik, hogy a szándék megvan, de nem lenne
kit örökbe fogadni.
Tóthné Varga Beáta ügyintézı a kérdésre válaszolva elmondta, az elmúlt évben valóban nem volt
örökbefogadhatónak nyilvántartott kiskorú. Amennyiben az örökbefogadható gyermek nem
gyomaendrıdi lakos, vagy titkos az örökbefogadási eljárás, úgy az nem jelenik meg az itteni
gyámhivatal statisztikájában.
További érdemi hozzászólás, kérdés nem volt a Polgármester felkérte a képviselıket a beszámoló
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyermekvédelmi feladatok 2002. évi
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidı: azonnal
9. napirendi pont
Ellátási szerzıdés megkötése átmeneti gondozás ügyében
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményezı bizottságok által beterjesztett határozati
javaslatban leírtak szerint ellátási szerzıdés kötésére kerülne sor a megyei önkormányzattal egy fı
átmeneti gondozásának biztosítására.
Kérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy ellátási
szerzıdést kössön Békés megye Képviselı-testülete Önkormányzati Hivatalával egy
fı átmeneti gondozásának biztosítására.
Határidı: azonnal
10. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél létszámleépítés
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, hogy a 2003. évi költségvetés tervezése során
az óvoda szakfeladaton két fı létszámleépítését irányozták elı. Jelenleg egy fı jött vissza Gyes-rıl,
így most az ı álláshely megszüntetésérıl kell dönteni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a véleményezı bizottság javaslatára a határozati javaslat
elfogadására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
161/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kis Bálint általános Iskola óvodai létszámát a
racionális létszámgazdálkodás fenntartása érdekében 2003. szeptember 11. napjától egy
óvodapedagógusi álláshellyel csökkenti, így a jelenlegi 8 fıs óvodai létszám 7 fıre csökken.
A létszám csökkentése végleges, a feladatellátást nem befolyásolja. Megállapítja, hogy a
felszabaduló munkaerı átcsoportosítására, folyamatos továbbfoglalkoztatására, sem
intézményen belül, sem más területen nincs lehetıség, ezért felmentéssel a közalkalmazott
jogviszonyát meg kell szüntetni.
A létszámleépítés a 2003. évi költségvetésben szerepel.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt a munkáltatói
döntés pénzügyi kötelezettségének többlet terhét az állami költségvetésbıl igényelje vissza.
Határidı:
Felelıs:

A létszámcsökkentés tekintetében: 2003. szeptember 11.
A többletköltség pályázatának benyújtására: 2003. október 1.
A létszámcsökkentés végrehajtásáért : Fülöp Istvánné igazgató
A pályázat benyújtásáért Dr. Dávid Imre polgármester.

11. napirendi pont
Endrıdi Tájház és a Vidovszky Béla Helytörténeti Győjtemény mőködési engedélyének
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a két múzeumi létesítmény mőködési engedély
módosításának indokolását az elıterjesztés részletesen tartalmazza. A leírtak alapján kérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi az Endıdi Tájház
névváltoztatását, Endrıdi Tájház és Helytörténeti Győjtemény névre, valamint az
idıközben bekövetkezı változások miatt a mőködési engedély módosítás megkérését
elrendeli.
Határidı: 2003. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az élı hozzátartozók
hozzájárulásával engedélyezi a Vidovszky Helytörténeti Győjtemény névváltoztatását
Vidovszky Béla Képtár névre, valamint az idıközben bekövetkezı változások miatt a
mőködési engedély módosítás megkérését elrendeli.
Határidı: 2003. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
A SZAK 2002 pályázaton nyert szakértıi felkészítés a kétszintő érettségi vizsga feladatainak
ellátására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy az elıterjesztés és az ahhoz mellékelt
szakértıi jelentésben leírtakra figyelemmel hozzák meg döntésüket.
A Humánpolitikai Bizottság a jelentést elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola részére, a kétszintő érettségi vizsgára való felkészítés
feladatainak ellátásához nyújtott szakértıi segítésrıl szóló jelentést.
Határidı: azonnal
13. napirendi pont
Óvodák és napközi konyhák nyári nyitva tartásának szüneteltetése
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a két általános iskola és a közoktatási
megállapodás keretében mőködı óvodák kérik a képviselı-testület engedélyét, illetve tudomásul
vételét az általuk tervezett nyitva tartás szüneteltetéséhez.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás nem volt, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.

218

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
164/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és diákotthon, valamint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda Napközi Konyhájának nyári nyitva tartás szüneteltetését 2003. június
16.-tól augusztus 31.-ig.
A Képviselı-testület a közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák nyári
nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Nyitva tartás szünetel
Kossuth úti
Augusztus 4-tıl 22-ig
Vásártéri
Augusztus 4-tıl 15-ig
Fı úti
július 14-tıl augusztus 5-ig
Szabadság úti
július 14-tıl augusztus 5-ig
Selyem úti
Augusztus 4-tıl 25-ig
Blaha úti
Augusztus 4-tıl 25-ig
Polyákhalmi
június 30-tól augusztus 8-ig
Határidı: a határozat szerint
Felelıs: Intézményvezetık
14. napirendi pont
Hunya és Örménykút lakossági folyékony hulladék elhelyezési kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható a két település kéréssel
fordult önkormányzatunkhoz, hogy a településünkön keletkezett lakossági folyékony hulladék
gyomaendrıdi telephelyen történı ártalmatlanításához járuljon hozzá. Az új környezetvédelmi törvény
hatályba lépésével a kis településeknek is szervezett formában szennyvíztelepre kell a folyékony
hulladékot elszállítani.
A bizottság javaslata, hogy támogassák a kérelmet, annál is inkább, mert Gyomaendıdön a
szennyvízhálózat teljes kiépítésével jelentısen csökkeni fog a szennyvízszippantások száma, aminek
következtében ezt a szolgáltatást nem lehet majd gazdaságosan mőködtetni. A két település
belépésével viszont ez a helyzet javítható lesz.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy szolgáltatás ellátásához az illetékes
szakhatóságoknak is hozzá kell járulni.
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy szállított vagy vezetékes szennyvízrıl van e szó, és
a szennyvíztisztító kapacitása fogja e gyızni.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, szállított szennyvízrıl lenne szó, a mai
vízfogyasztásokat figyelembe véve 50-60 %-os a telep kihasználtsága, ami nyári hónapokban lehet 80
%. A telep névleges kapacitását figyelembe véve, az képes az ide szállított szennyvíz befogadására.
Császárné Gyuricza Éva képviselı nem közvetve a témához kapcsolódóan vetette fel, hogy a
Ridegvárosi lakók panaszkodnak, hogy a szilárd burkolatú utat teljesen tönkre tette a szippantó kocsi,
ami elég gyakran nagy teherrel közlekedik az úton. Kérte, hogy az útjavítások során erre legyenek
figyelemmel.
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Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az út javítására még ebben az évben sor kerül. Mint arról
már szó volt, a hálózat teljes kiépülésével jelentısen le fog csökkenni a szolgáltatást igénybe vevık
száma, tehát attól nem kell tartani, hogy a két település bevonásával a szippantó kocsi forgalma
megnı, jobb esetben a három településrıl együtt lesz annyi a forgalma, mint most jelenleg
Gyomaendrıdön.
További érdemi hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a települések
kérelmét egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Hunya és
Örménykút községek az ott keletkezı szennyvizet a gyomaendrıdi
szennyvíztelepen helyezhessék el. Hozzájárul továbbá, hogy a lakossági
folyékony hulladék-kezelési szolgáltatásra a két önkormányzat
szerzıdést kössön a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Tájékoztató a Regionális Hulladéklerakó beruházás munkáiról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban egészítse ki a
tájékoztatót.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában a beruházás körül kialakult problémák okairól és azok
megoldási lehetıségeirıl kívánt tájékoztatást adni.
A mőszaki problémák abból adódnak, hogy a környezetvédelmi jogszabály elıírás változásából adódó
többletfeladatok miatt megnıtt a beruházás költsége. A felmerült többletköltségekhez a válogatóépület
csökkentett mőszaki tartalommal történı megvalósításával kellene a fedezetet biztosítani. Az ezzel
kapcsolatos tárgyalások megkezdıdtek, melyhez szükséges a beruházási munkacsoport jóváhagyása,
melynek alapján a többletmunkának a költségvetése biztosított lesz a rendelkezésre álló pénzügyi
forrásokból.
A másik probléma, amellyel önkormányzatunknak, mint gesztor önkormányzatnak kiemelten kell
foglalkozni az, hogy a pénzügyi elszámolás ütemterve lényegesen korábbi idıpontra esik, mint a
mőszaki kivitelezés idıpontja. Ezt a problémát a pályáztatási eljárást lebonyolító VÁTI pontatlan
eljárása eredményezte. Egyedüli megoldás a pénzügyi elszámolás határidejének meghosszabbítása
lenne, amelyrıl szintén a Beruházási Munkacsoporttal kell egyeztetni.
A fentieken túlmenıen további problémát jelent még az érintett települések együttmőködése, ami
szervesen kapcsolódik a korábbi APEH vizsgálat eredményéhez, amely szerint a gondok, és problémák
jelentıs része abból adódik, hogy nincs rendezve a Hulladéklerakó Munkacsoport szervezeti háttere. Az
érintett települések önkormányzatainak nagy része ugyan jóváhagyta a társulási megállapodást és
lebonyolítással kapcsolatos pénzügyi megállapodást, de Szarvas város részérıl ez nem történt meg, ami
miatt a szervezeti háttér rendezetlen. Ennek ellenére a beruházást el kellett indítani, annak pénzügyi
lebonyolításáról gondoskodni kellett. A szervezeti háttér rendezésére egyetlen megoldás lehet, hogy az
érintett önkormányzatok leülnek és tisztázzák a kialakult helyzetet. Ez amiatt is fontos lenne, mert a
beruházást nem csak pénzügyileg kell lebonyolítani, hanem ezt követıen mőködtetni is kell, a gesztori
megállapodás alapján a tulajdonosi jogokat a társulásnak kell gyakorolni.
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Összegezve elmondható, hogy egy többrétő problémáról van szó, amelyeket az érintett
önkormányzatoknak rendezni kellene, melyre Gyomaendrıd többször is tett kísérletet. Szarvas város
mentségére azért el kell mondani, hogy a beruházás pénzügyi lebonyolítója a Technoplus Kft sem volt
mindig a helyzet magaslatán, hiszen eleinte a pénzügyi ütemtervet úgy szerepeltette, hogy a szarvasi
átrakóállomás része a Phare eljárásnak, ami késıbb derült ki, hogy nem így van. Ez viszont a szarvasi
önkormányzat saját erıs részét növelte meg a költségvetési év közben, ami így jelentıs terhet jelentett
Szarvasnak. Ezen túlmenıen a pénzügyi elszámolásban olyan gondok és problémák vannak, hogy
mindig a nagytelepülések tartoznak, bár Szarvas a tartozásának nagy részét már teljesítette, jelenleg 2
millió Ft összegő tartozása áll fenn. Tehát összegezve; mivel rendezetlen az átrakó kérdése, a pénzügyi
finanszírozása nem megoldott, így az a vélemény alakult ki, hogy a szarvasi átrakó állomás építését
egyenlıre függesszék fel.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a szarvasi önkormányzat milyen
jogcímen tagadja meg a hozzájárulás megfizetését. Kérdése továbbá, hogy a megállapodásokat mely
települések nem írták alá.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a gesztori megállapodás valamennyi érintett
önkormányzat által aláírásra került. Ebben a megállapodásban utalás van további két megállapodásra,
amelyek a szervezeti hátteret és a pénzügyi lebonyolítást szabályozzák. A szervezeti háttérre létrehozott
társulási megállapodást Szarvas város önkormányzata nem fogadta el, annak ellenére, hogy a
polgármesterekkel folytatott elızetes egyeztetésen ezt Szarvas is jóváhagyta. A pénzügyi lebonyolítást
szabályozó megállapodást Szarvas és Kondoros önkormányzata nem írta alá. A pénzügyi elszámoláshoz
viszont mindhárom megállapodásra szükség lenne.
További kérdés, érdeklıdés a beszámolóval kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a jegyzı úr által
elmondottakra is figyelemmel azt egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
166/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Regionális Hulladéklerakó
beruházásról szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
16. napirendi pont
Tájékoztató a holtágak kezelésének munkálatairól
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét néhány szóban egészítse ki az írásos tájékoztatót.
Csányi István bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, az írásos tájékoztató elkészítését Bozóki
Lászlónak a Képviselı-testület felé intézett levele indokolta, melyben a falualjai holtág felelıtlen
kezelésére hívta fel az önkormányzat figyelmét. Ezt a hangnemet, mint települési képviselı, és mint
vízügyi szakember visszautasította. Mint hatósági szakembernek kötelessége ennek ellenırzése. A
holtágak kezelését a mőszaki feltételeknek megfelelıen szakszerően végzi az önkormányzat, amely
természetes, hogy nem egyformán felel meg minden állampolgárnak. A holtág hasznosításának
hármas célja van, egy jóléti, egy halászati és egy belvizes, ami a város szempontjából meghatározóközvetlen belvizes tározónak minısül.
Mőszaki szempontból az alábbiakról van szó:
A holtágnak van egy üzemelési szabályzata, amelyben rögzítik a vízszinteket. A minimális vízszint
megtartása kötelezı, a maximális vagy üzemi vízszint is kötelezı abban az értelemben, hogy azt a
mederállapothoz kötik, és mivel közvetlen belvizes funkciót lát el, ami azt jelenti, hogy a beérkezı
csapadék nem irányítható, nem tartható vissza, így egy hirtelen csapadék esetén ez a holtág azonnal
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terhelés alá kerül. Amennyiben az önkormányzat teljesítené Bozóki úr kérését, és a holtág vízszintjét
50-60 cm-el magasabban tartaná, adott esetben egy 30-40 milliméter csapadék esetén a liget elöntését
eredményezhetné. Ugyanakkor ezzel az un. védetlen szakadó partok állagát is veszélyeztetnék. Nem
szólva arról, hogy a túlzottan magasan tartott vízszint nagymértékben hozzájárulhat a liget
romlásához, fıleg a partvonalon lévı fák kipusztulásához.
Egyedüli megoldást, amely csupán pénz kérdése, a holtág teljes rehabilitációja jelentene, az iszapot ki
kellene takarítani, és ahol szükséges a partfalat megerısíteni.
Összegezve hangsúlyozta, nem a szándék nincs meg az önkormányzatban a holtág vizének frissítésére,
hanem az anyagi, és mőszaki lehetıségei nem teszik lehetıvé.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a holtág vízszintje 10 cm-rel került
megemelésre, mely intézkedést Bozóki László úr köszönettel vett.
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a tájékoztatóban leírt vízmérce szerinti max: 135 cm
min: 5 cm-es vízszint helyesen van a meghatározva.
Csányi István bizottsági elnök válaszolva elmondta, igen, a minimális szintet nem kötelezı betartani,
az alatt viszont nem szabad, hogy legyen.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint jó lenne, ha az önkormányzat kezelésében lévı
többi holtág állapotáról is hasonló tájékoztatást kapna a képviselı-testület. A holtágak
rehabilitációjára, az erre irányuló pályázatok benyújtására csak ennek ismeretében tudnak
felelısséggel felkészülni.
További érdemi hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselı-testület a beszámolót egyhangú 18 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
167/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hantoskerti-holtág kezelésével kapcsolatos
tájékoztatót elfogadta.
Határidı: azonnal
/ Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Kovács Béla képviselı hivatalos elfoglaltságuk miatt távoztak az
ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. A Polgármester távollétének idejére az ülés további
részének levezetését Katona Lajos alpolgármesternek adta át. /
Katona Lajos alpolgármester köszöntötte az idıközben érkezett Domokos László Országgyőlési
képviselı urat, aki kérte a hozzászólás lehetıségét.
Domokos László országgyőlési képviselı az önkormányzat költségvetésének elfogadása óta eltelt
idıszak parlamenti eseményeirıl tájékoztatta a képviselı-testületet.
Három különbözı módosító javaslat került a parlament elé, melyek az önkormányzatok
gazdálkodásához többletforrást javasoltak. Ezek a normatívák növelése, kötött felhasználás nélküli 50
milliárd Ft-nak a támogatása, illetve bérhikihez kapcsolódó kérdéskör. Ez utóbbiról köztudott, hogy
országosan mintegy 7 milliárd Ft jut erre, a szükséges 110 milliárd Ft-al szemben. Ennek elosztását
javasolták, hogy a parlament szabályozza le, hiszen az, hogy az önkormányzatok milyen bérhikihez
tudnak hozzá jutni attól függ, hogy fölülrıl hiába nyitott kassza, ha alulról annyira zárt, hogy nem
tudnak hozzá férni olyan mértékben, amennyi a tényleges ráfordítás. Ezek a módosító javaslatok mind
elutasításra kerültek, sıt amióta a takarékossági intézkedések bejelentésre kerültek, a
pénzügyminisztérium részérıl is egyértelmően megfogalmazásra került, hogy az önkormányzatok
részére nem lesz többlet pénz. Marad a bérhiki az eredeti elosztási rendszer szerint, illetve az önhiki,
melynek elosztásáról várhatóan június végén fognak dönteni. Ettıl függetlenül két dologra
mindenképpen fel kívánta hívni a figyelmet. Az egyik, hogy az önhikinek van egy második üteme, ami
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nyilván ismeretes, ugyanakkor van egy miniszteri külön keret, ami méltányossági szempontból
gazdálkodási hiányok, folyó mőködési hiányok kezelésére szolgál. A bérhikinél felmerült
anomáliáknál lehet ezzel a lehetıséggel élni. Tehát összegezve, érdemi többlet pénz nincs a
költségvetésben, többletforrásokra nem számolhat az önkormányzat.
A másik téma, amirıl mindenképpen tájékoztatást kívánt nyújtani az, hogy az önkormányzat által a
Kis Bálint Általános Iskola felújítására, bıvítésére benyújtott 2002. évi címzett támogatási igénye nem
került elfogadásra a parlament által. A benyújtott támogatási igények száma 10 felett volt, amelybıl
összesen kettı került támogatásra. Az ez évi címzett támogatásra 19 pályázat került benyújtásra,
köztük a Kis Bálint iskoláé is. Az elbírálásnál fı szabály, hogy megyénként legalább egy részesül
támogatásban. Ez azt jelentheti, hogy túl sok esélye nincs annak, hogy az iskola pályázata nyerjen,
éppen ezért nem ajánlatos csak a címzett támogatásra várni, meg kell próbálni más forrásokat is
felkutatni, melyhez szívesen ajánlott segítségét. Ha a település tartósan számol ennek az iskolának a
végleges állapotba hozásával, akkor a hivatal segítségével dolgozzanak ki egy három lépcsıs
programot erre a beruházásra, melyben meghatározzák a minimum, az optimális és a maximális
összegeket, melyekre mindenképpen szükség lenne. Az így kidolgozott programot aztán próbálják
meg két- három pályázati programban megjelentetni. Ehhez ajánlotta segítségét, közremőködését,
elızetesen tárgyalások után együtt keressék meg ennek a nem kis összegő beruházásnak a háttér
forrásait. Újra át kell gondolni az esetleges hitelfelvétel lehetıségét, meg kell nézni az Európai Uniós
forrásokat, és az államnak a vis maior állapot kezelésére szolgáló alapjait. Összegezve; ismételten
hangsúlyozta, nem sok esélyt lát arra, hogy az ez évi címzett támogatási pályázat pozitív elbírálást
kap, ezért meg kell fontolni egy átfogóbb, több csatornán haladó programnak a kidolgozását.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a Képviselı úrnak a tájékoztatást. A település a Kis Bálint
Iskola felújításáról nem kíván lemondani, a megvalósulás érdekében bármilyen lehetıség kihasználtak
eddig is, és ezután is ki fognak. A Képviselı úr ehhez felajánlott segítségét köszönettel vette,
átgondolás után erre vissza fognak térni.
/ Az alpolgármester ezt követıen 10 perc szünetet rendelt el. /
/ Dezsı Zoltán, Véháné Szedlák Ildikó, Vass Ignác képviselık távoztak az ülésrıl, a jelen lévı
képviselık száma 13 fı/
17. napirendi pont
Tájékoztató a Liget Fürdı beruházás munkáiról
Katona Lajos alpolgármester a napirendi pontot illetıen elmondta, hogy a beruházás mai
megtekintésekor láthatták hogyan áll, mennyit és miért csúszik a befejezési határidı.
Megkérdezte a jelenlévı bizottsági elnököket van-e kiegészíteni valójuk a beszámolóval
kapcsolatban?
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 13 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Liget Fürdı beruházásról szóló
beszámolót.
Határidı:

azonnal

18. napirendi pont
Bérleti szerzıdések meghosszabbítása
Katona Lajos alpolgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
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Csányi István bizottsági elnök elmondta, hogy bérbe adott önkormányzati tulajdonú ingatlanokra
kötött megállapodások 2003. júniusban lejártak. A városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
véleménye az volt, hogy a három ENCI épületében lévı bérlık szerzıdéseit csak 2003. augusztus 31ig javasolják meghosszabbítani, mivel az épületet meghirdették eladásra. A Gyoma-Gazda Bt.
esetében a bérleti szerzıdést a vállalkozók házában 2004. december 31-ig javasolják meghosszabbítani
a táblázatban szerepelı bérleti díjakkal. A három ENCI épületében lévı bérlınek a két hónapra bérleti
díjemelést nem javasoltak. Abban az esetben, ha az ENCI épületét nem sikerül értékesíteni, akkor a
szerzıdéseket meghosszabbítják és a bérleti díjakat emelik. A Barna-Ker Bt. esetében az eddig
meghatározott bérleti díjat emelik, mivel azok az okok megszőntek, melyek miatt a bérleti díj összege
alacsony volt.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 13 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete javasolja a polgármesternek, hogy az alábbiakban
részletezettek szerint hosszabbítsa meg az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanokra kötött
bérleti szerzıdéseket:
Bérlı megnevezése
Bérelt
ingatlan Bérelt
Bruttó
A
megállapodás
megnevezése, címe
terület (m2) Bérleti
lejárta
díj Ft/hó
UWYTA Rehabilitációs „ ENCI „ Gyomaendrıd,
527
93.500,- 2003. augusztus 31.
és Foglalkoztatási KHT. Fı út 81/1 (ebédlı,
irodaépület földszint )
Barna - Ker. Bt.
„ ENCI „ Gyomaendrıd,
449
14.500,- 2003. augusztus 31.
Fı út 81/1 (konyha)
Adria Leather Kft.
„ ENCI „ Gyomaendrıd,
79
18.100,- 2003. augusztus 31.
Fı út 81/1 („ cipıbolt „)
„ Gyoma - Gazda „ Bt. Vállalkozók
háza 18
15.800,- 2004. december 31.
Gyomaendrıd, Hısök út
56.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. július 31.
19. napirendi pont
Tájékoztató lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Katona Lajos alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy 15 millió Ft áll rendelkezésre,
amelyet a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatására szolgál. Jelenleg 480 ezer Ft, melybıl
160 ezer Ft vissza nem térítendı támogatás, 320 ezer Ft kamatmentes kölcsön, abban az esetben, ha
1,6 millió Ft-ot meghaladó a vásárlás, illetve az építés, ellenkezı esetben részarányosan kevesebb.
Tulajdonképpen 24 kérelem érkezett be, egyet napoltak el, egyrészt határidın túli benyújtás miatt,
másrészt pedig az öregszılıi bérlakásra is jelentkezı. A benyújtott kérelmek alapján 6 új családi házat
szeretnének építeni, 14 kérelmezı új lakást szeretne vásárolni és 3 család a meglévı ingatlanát bıvíti.
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A humánpolitikai bizottság döntése alapján Klein István és felesége Gyomaendrıd, Csokonai út 2/2.
szám alatti lakosok 480 ezer Ft, Látkóczki László és felesége Gyomaendrıd, Október 6. ltp. B/3. szám
alatti lakosok 480 ezer Ft, Tímár Zoltán és felesége Gyomaendrıd, Zöldfa utca 3/1. szám alatti
lakosok 480 ezer Ft, Poharelec László és felesége 390 ezer Ft, abban az esetben, ha a tulajdonosi arány
½-ed, ½-ed arány lesz, Kocsis Zsolt és felesége Gyomaendrıd Vásártéri ltp. B/A/III/10. szám alatti
lakosok 390 ezer Ft, abban az esetben ha ½-ed arányban tulajdonosok lesznek, Gonda István és
felesége Gyomaendrıd, Juhász Gyula utca 26. szám alatti lakosok 390 ezer Ft, Martikán Attila és
felesége Gyomaendrıd Zrínyi utca 32. szám alatti lakosok 480 ezer Ft, Kondorosi Zsolt és felesége
Gyomaendrıd, Polányi utca 56/1. szám alatti lakosok 480 ezer Ft, Csaba Tibor és felesége
Gyomaendrıd, Bocskai utca 2/2. szám alatti lakosok 480 ezer Ft, Rácz Imre és felesége
Gyomaendrıd, Vadász utca 5. szám alatti lakosok 360 ezer Ft, Jónás Zsolt és felesége Gyomaendrıd,
Álmosdomb utca 26. szám alatti lakosok 390 ezer Ft, Dobák István és felesége Gyomaendrıd,
Losonczy utca 16. szám alatti lakosok szociális bérlakást adtak le, 170 ezer Ft, Mertz Mihály és
felesége Gyomaendrıd, Mirhóháti utca 31. szám alatti lakosok 390 ezer Ft, ½-ed tulajdoni hányad
esetén, Weigert Zsolt és felesége Gyomaendrıd, Baross utca 11. szám alatti lakosok 390 ezer Ft, Tari
Zoltán és menyasszonya Gyomaendrıd, Mirhóháti utca 4. szám alatti lakosok 480 ezer Ft, Uhrin Anita
Gyomaendrıd, Selyem út 118. szám alatti lakos 300 ezer Ft, Ádám Gyöngyi Gyomaendrıd, Körös sor
15. szám alatti lakos 300 ezer Ft, Tóth Zsolt és felesége Gyomaendrıd, Selyem út 42. szám alatti
lakosok 480 ezer Ft, Marton Ferenc és felesége Gyomaendrıd, Iskola út 49. szám alatti lakosok 480
ezer Ft, Molnár Anita egyedülálló, gyermekét egyedül nevelı kérelmezı Gyomaendrıd, Bercsényi
utca 6. szám alatti lakos 300 ezer Ft, Szeretı Zsolt és felesége Gyomaendrıd, Újkert sor 5. szám alatti
lakosok 390 ezer Ft, Braun György és felesége Gyomaendrıd, Zalka utca 39. szám alatti lakosok 390
ezer Ft, Filimon Miklós és felesége Gyomaendrıd, Bocskai utca 54/1. szám alatti lakosok 390 ezer Ft
támogatásban részesültek. Elnapolásra került Rau Csaba és felesége kérelme, mert az öregszılıi
bérlakásokra potenciális pályázók. Kérné a képviselı-testületet a beszámoló elfogadására, igaz sok
volt a méltányosság, de lehetıség volt adni a kérelmezıknek.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 13 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a lakásépítéshez, illetve vásárláshoz
nyújtott önkormányzati támogatásról szóló tájékoztatót.
Határidı:

azonnal

20. napirendi pont
Rendırkapitányság parancsnoki kinevezés véleményezése
Katona Lajos alpolgármester köszöntötte az ülésen megjelent Paraizs Tamás urat a gyomaendrıdi
Rendırırs parancsnokát és Oltyán Sándor rendır ırnagyot.
Az elıterjesztésben szerepel, hogy a rendırkapitányság vezetıjének kinevezését megelızıen a
kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen mőködı települési önkormányzatok
képviselı-testületének a véleményét. 2003. július 1-i hatállyal történne a kinevezés a Szarvasi
Rendırkapitányság parancsnokának.
Megkérdezte Oltyán Úrnak van e szóbeli kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban?
Oltyán Sándor rendır ırnagy hozzászólásában elmondta, hogy negyedévente egyszer a képviselıtestületi ülésen tartana egy tájékoztatót, valamint minden alkalommal, ha a lakosok vagy a képviselıtestület gondolja és javasolja, vagy bizonyos események esetén.
Katona Lajos alpolgármester megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, kiegészíteni valójuk a
kinevezéssel kapcsolatban?
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/Dr. Kovács Béla visszaérkezett az ülésre, a jelen lévı képviselık száma 14 fı. /
Jenei Bálint bizottsági elnök kérdésében elhangzott, hogy a kapitányságnak milyen elképzelései
vannak a gyomaendrıdi rendıri állomány fejlesztésére vonatkozóan, létszámilag és egyéb tekintetben?
Elmondta, hogy korábbi képviselı-testületi ülésen a Megyei Rendır-fıkapitány komoly ígéreteket tett
és véleménye szerint nem igazán valósultak meg.
Oltyán Sándor rendır ırnagy a felvetésre elmondta, hogy a korábban tett ígéreteket nem áll
módjában bírálni, bármikor hangzottak el, azóta a belügyminiszter asszonynak a rendırség felé egy
átszervezési utasítása van, amely jelenleg folyik. A kistérségek kialakítását követıen fognak
bekövetkezni komolyabb lépések. Felmérések, tervezések most is vannak folyamatban, ezért kerültek
felfüggesztésre a korábbi ígéretek.
A belügyminiszter asszony a 44 ezer fıs rendırségi létszámot 38 ezer fıben maximálta. Erre van
keret, ami azt jelenti, hogy az üres helyeket zárolták, illetve olyan átszervezés kezdıdött, ami a
késıbbiekben a régiók kialakításához kapcsolódik. A Megyei Rendır-fıkapitányság létszámát
megkezdték konszolidálni, olyan konszolidációs terv készült, melyet több lépcsıben hajtanak végre.
A gyomaendrıdi Rendırırsön négy üres státusz volt, ami jelenleg még betöltetlen, a nyáron végzıs öt
kolléga közül kettı Gyomaendrıdre kerül.
Amíg Gyomaendrıd Szarvas Rendırkapitányság illetékességi területéhez tartozik, addig olyan súllyal
kezeli, mint eddig. A gyomaendrıdi ırsön a bőnügyi szolgálat hat fıvel dolgozik, ami ideális, de a
bőnügyi szolgálat tevékenysége erısen fejlıdıben van. Az idei év elsı félévében komoly
eredményeket értek el, de véleménye szerint a közbiztonsági szolgálatot kell átszervezni.
Az elmúlt héten rendelt el fokozott ellenırzést Gyomaendrıd és Dévaványa területén, ez folytatódik,
az eddigi eredmények nagyon jók, komoly intézkedések történtek mindkét településen.
A balesetek száma Szarvas Rendırkapitányság illetékességi területén alacsony, de az ittas részarány
ezen belül magas, melyet a gyomaendrıdi területen bekövetkezett balesetek száma növel.
Gyomaednrıdön az eddigi balesetek 66%-a ittas vezetés miatt következett be, ezért koncentrálnak
most erre a területre.
Katona Lajos alpolgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatót, majd elmondta, hogy minden
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és minden bizottság javasolta egyhangúlag tudomásulvételre
javasolja a kinevezési javaslatot.
További kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta a kinevezést és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
171/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának képviselı testülete a rendırségrıl szóló 1994. évi
XXXIV. Törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében tudomásul veszi, hogy a
Békés Megyei Rendır-fıkapitányság vezetıje a Szarvasi Rendırkapitányság parancsnokának
Oltyán Sándor rendır ırnagyot kívánja kinevezni 2003. július 1. napjától.
Határidı: azonnal
/Dr. Dávid Imre polgármester visszaérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 15 fı./
Katona Lajos alpolgármester a kinevezéshez gratulált és további sikeres munkát kívánt Oltyán
Sándor rendır ırnagynak.
21. napirendi pont
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A, és a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati
bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A. szám alatti
szolgálati bérlakást Hubenkó Erzsébet matematika szakos tanárnı részére került kiutalásra 2001-ben,
kéri a meghosszabbítást, a Vásártéri ltp. 24/A. alatti bérlakás Rovnik Katalin részére került kiutalásra,
de ebben az évben lejár és İ is kérte a bérleti jogviszony meghosszabbítását.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hubenkó Erzsébet Gyomaendrıd,
Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlı részére, 2003. augusztus 01. napjától kezdıdıen
a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát meghosszabbítja, 2005 július 31. napjáig, de maximum addig, még
nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Rovnik Katalin Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 23/D. szám alatti bérlı részére, 2003. augusztus 01. napjától kezdıdıen a
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát meghosszabbítja, 2005. július 31. napjáig, de maximum addig, még
nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll.
Határidı: azonnal
22. napirendi pont
Képadomány bejelentése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy Láng Miklós a Mővészetbarátok Egyesülete Vidovszky
Béla emlékbizottságának elnöke Vidovszky Béla festımővész születésének 120. évfordulója
alkalmából három festményt adományozott az önkormányzatnak, azzal a kéréssel, hogy a képeket
„Láng Miklós és felesége Bécsi Erzsébet adománya” jelzéssel kéri állományba venni. Véleménye
szerint ezt a kérést tiszteletben kell tartani és a képeket ezzel a jelzéssel kell ellátni.
Hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Láng
Miklósnak a Mővészetbarátok Egyesülete Vidovszky Béla Emlékbizottságának elnökének a
Vidovszky képek adományozásáért.
Határidı:

azonnal

23. napirendi pont
Liget Fürdı alapító okirat változtatása
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Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület a
legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a fürdı üzemeltetésére gazdasági társaságot hoz létre, ezzel
egyidejőleg utasította a polgármestert, hogy a társaság alapító okiratát 2003. július 1. napjával írja alá.
Az akkori elıterjesztés mellékletében szerepeltetett alapító okiratot most szükséges pontosítani, illetve
kiegészíteni a TEÁOR számok változása miatt. A társaság fı és egyéb tevékenységi körének
meghatározásában az alábbi pontosítások, kiegészítések szükségesek: fıtevékenység: 93.04 Fizikai
közérzetet javító szolgáltatások; Egyéb tevékenységek: 70.20 földterület bérbeadása, 74.40 hirdetés és
55.30 étkezıhelyi vendéglátás.
Kérte a Tisztelt képviselı-testületet, hogy a társaság alapító okiratát a fentiek szerint fogadja el, és
bízza meg a polgármestert, hogy az aláírás idıpontjáig ezeket a változásokat az alapító okiratban
vezesse át, és errıl a következı testületi ülésen adjon tájékoztatást.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdésében elhangzott, hogy a fizikai közérzetet javító
szolgáltatások köre van legközelebb a gyógyfürdıhöz, olyan, hogy gyógyfürdı nincs?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy ezen belül van gyógyfürdı.
A képviselı-testület részérıl további hozzászólás nem volt, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Liget-fürdı
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság tevékenységi körének pontosítása érdekében az
alapító okirat aláírásának idıpontjáig a szükséges változtatásokat az alapító okiratban vezesse
át, majd a következı testületi ülésen errıl adjon tájékoztatást. Az alapító okiratban fı
tevékenységként a 93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás köre (termálfürdı) kerüljön
meghatározásra, mivel ez lesz a gazdasági társaság legnagyobb volumenő szolgáltatása.
Ugyanakkor a társaság egyéb tevékenységei 70.20 Földterület bérbeadása; 74.40 Hirdetés;
55.30 Étkezıhelyi vendéglátás tevékenységekkel egészüljön ki.
Határidı: 2003. július 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/Vass Ignác képviselı visszaérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 16 fı./
24. napirendi pont
„Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése 19-20-21. öblözet és IV. ütem” beruházás saját
forrásának biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a KAC támogatási szerzıdés megkötésének feltétele,
hogy a teljes beruházási költség 100 %-ban forrásokkal biztosított legyen, a képviselı-testületnek
biztosítani kellene a Vízügyi Alap felé benyújtott pályázat elbírálásáig a 30% saját forrást.
Amennyiben a VICE-t megkapjuk, akkor már 20% a saját erı, ami mindenképpen kell. Természetesen
saját erınek számít a lakossági hozzájárulás, a Vízmő Vállalat hozzájárulása, mint 20% szempontjából
figyelembe véve és a különbözeti részt kell vállalni. Viszonylag a rákötések aránya magas a városban.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás nem volt, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/2003. (VI. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd Város Szennyvízcsatorna hálózat
kiépítés 19-20-21 öblözet és IV. ütem” beruházás megvalósításához a beruházási összköltség
30%-át biztosítja saját forrásként.

Források
Céltámogatás
(40%)
KAC (20%)
TEKI (10%)
Saját forrás (30%)
ebbıl: lakossági hj.
Összesen:

2003. év
155999

2004. év
-

Összesen
155999

77999
26000
116998
40905
376996

13000
13000

77999
39000
116998
40905
389996

A képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a 2003. évi költségvetési rendelet módosításának
elıkészítésérıl gondoskodjon.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre Polgármester

További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd
a jelenlévıket, van e bejelenteni valójuk.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy nyolc útépítéssel foglalkozó céget kértek fel, hogy
útaszfaltozásra és felújításra tegyenek árajánlatot. A szennyvízberuházás miatt az utak
helyreállításának költségét az Alterra Kft. fogja fizetni. Véleménye szerint további új utak építésébe
kellene gondolkodni, ennek a költségéhez kellene megnézni a gázkötvények értékesítési lehetıségét,
amelyhez a képviselı-testület beleegyezése szükséges.
A beérkezett árajánlatok 20%-kal
alacsonyabbak az elmúlt évi ajánlatokhoz képest.
Felhatalmazást kér a képviselı-testülettıl, hogy megnézzék az értékesítési lehetıséget és ha 100%-os
vagy e körüli árban értékesíthetı, akkor a következı képviselı-testületi ülésre ezt elıterjesztik az utak
tervezésével együtt.
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a gázkötvényekre vonatkozó értékesítési lehetıséget és az
úthálózat bıvített kiépítésére vonatkozó elıterjesztésének kidolgozását a következı képviselı-testületi
ülésre.
Czibulka György képviselı feltetette a városban lévı villogó lámpákat, melyek nem mőködnek
mikor kerülnek kijavításra?
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy a városüzemeltetési osztályon kell
bejelenteni a lámpákkal kapcsolatos problémákat és ezután szólnak a Titásznak a javítások miatt.
Csányi István a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság elnöke felvetette, hogy a tőzelhalás
problémájáról tájékoztatni kellene a lakosságot, a helyi újságban is és egy felhívást intézni feléjük.
Szujó Zsolt városüzemeltetési osztályvezetı a felvetésre elmondta, hogy már levélben és hangos
hirdetın keresztül is tájékoztatták a lakosokat, valamint tájékoztatták ıket a védekezésrıl is. Továbbá
tájékoztatták a Környezetvédelmi Felügyelıséget is, akik vizsgálatot is folytattak szúrópróbaszerően.
Hangya Lajosné humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, hogy a hétvégén a Városi Családsegítı
Központ Családi Napot rendez az endrıdi sportpályán.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetette, hogy az endrıdi Katolikus templom
toronyórájának a megvilágítását kellene megoldani.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy a gyomai evangélikus templom
toronyóráját is az önkormányzat és az evangélikus templom együttesen javítja meg. Az Iványi Úr még
nem kért támogatást vagy bizonyos segítséget az endrıdi templom megvilágításához.
Timárné Kozma Ágnes képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy a Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Gyomaendrıdi Egyesülete 400 ezer Ft összeggel segítette a Családsegítı Központ
rendezvényét, mely összeget pályázat útján nyertek. A támogatási szerzıdést már aláírták, de a pénzt
eddig még ne kapták meg, de örülnek a sikeres pályázatnak, mivel kevés idı volt a pályázat
megírására.
Másik nagy esemény volt budapesti Vidámparkba elmehetett 43 fogyatékos gyermekek és kísérıjük,
mindenki kapott húsz jegyet, mellyel bármely játékra felülhetett.
További írásos napirendi pont és bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselık
jelenlétét és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Véháné Szedlák Ildikó
hitelesítı

Vass Ignác
hitelesítı
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