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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. július 31-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, Ifj. Dógi
János, 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,
Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Szujó Zsolt, Lévai Éva osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények képviselıi,
A helyi sajtó képviselıi
Szabóné Galambos Éva és Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, a hivatal
osztályvezetıit, az egyes napirendi pontok megtárgyalásában érintett megjelenteket és az
érdeklıdıket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs képviselı-testület teljes
létszámmal jelen volt.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dr. Kovács Béla és Knapcsek Béla képviselıket.
A napirendek megtárgyalása elıtt röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl.
-

-

-

Az endrıdi településrészen került megrendezésre a Fogyatékosok Napja, melyen a Jegyzı Úr
és több képviselı vett részt. Az egészségeseknek megfoghatatlan, hogy milyen örömet,
kikapcsolódást jelentett a fogyatékos embereknek. Mindenképpen a következı idıszakban
támogatni kell ezt a rendezvényt.
A Fürdı alapító okirata elkészült, befogadásra került, Vass Ignáccal a munkaszerzıdést
megkötötték. A dolgozók közül 2 fı nem fogadta el a tovább foglalkoztatást, ık a
végkielégítést megkapták.
A keddi napon társulási ülés volt a kommunális hulladéklerakó kilenc érintett településének
részvételével. Elsıdlegesen megtekintették a beruházást, a jelenlegi állapot 65-70%-os
készenlétben van. Várhatóan a következı képviselı-testületi ülésen a képviselık is
megtekintik a beruházást. A megtekintést követıen megpróbáltak nem tisztázott dolgokat
lezárni, az elszámolás rendje, a jövıbeli üzemeltetés kérdését, de változatlanul nem
mindenben van egyezség. A beruházás várhatóan ez év novemberére elkészül, 2004. január 1tıl üzemelni fog. Amennyiben az üzemeltetés kérdésében nem sikerül megegyezésre jutni,
abban az esetben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. fogja végezni az üzemeltetési feladatokat.
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A Lidl Kft-vel az elıkészületek befejezıdtek, az adásvételi szerzıdés a jövı héten szerdán
megkötésre kerül. A szerzıdési feltételek lényegében nem változtak, elfogadták. A határidık
alapján 30 napon belül benyújtják a terveket, a jövı év elsı felében tervezik a bevásárló
központ átadását.
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskolában mőködik a Mővésztábor, már többen találkozhattak
vele. Egy nagyenyedi festımővész kiállítása is a mővésztábor alkalmával volt. A táborban
évrıl évre színvonalasabb és hatékonyabb a mőködés. Ebben az évben van a 10. évforduló,
ebbıl az alakalomból rendeznek a mai napon hangversenyt a Református templomban 17
órakor.
A hétvégén rendezik meg a Volkswagen bogártalálkozót a gyomai szabad strandon és a
nagylaposi popfarmon a farmernapokat.
A fürdı részletes arculat terve készülıben van, várhatóan szeptember elejére lesz teljesen
kész.
Július 4-6. között delegáció volt a németországi Schöneck városában testvérvárosi kapcsolat
alakítása céljából. Egy szívélyes, baráti fogadtatásban volt részük. Alpolgármester, Szujó
Zsolt, Hornok Béla, mint tolmács és Polgármester volt a delegáció tagja. Visszahívást
tervezték az augusztusi hónapban, de a schönecki polgármester elmondta, hogy náluk ilyenkor
van a szabadságolások ideje és késıbb, várhatóan október végén, november elején találkoznak
ünnepélyes keretek között, és esetleg aláírják a testvérvárosi kapcsolat véglegesítését.
A SAPARD program keretében az Iskola útra vonatkozó szerzıdést megkötötték, október 30.
a határideje a beruházás megkezdésének, az elsı részszámla elküldési határidejét március 15rıl, május 15-re módosították, a befejezést jövı év június 30-ra tervezik.
Jegyzı úrral Budapesten voltak a Nemzeti Földalapnál az 1996 óta folyó föld ügyben,
próbálták volna az 50%-os egyezséget, melyrıl több alkalommal volt szó. Miklós Zoltán úr
elmondta, hogy egyezséget nem tudnak kötni, hatáskörileg nem tudják megmondani, hogy
kihez tartozik. az erre vonatkozó törvény elıkészítés alatt áll, várhatóan ısz folyamára,
véglegesen a Nemzeti Földalap fog dönteni.
A Vízügyi Alap hivatalosan is megérkezett, a szennyvízberuházás IV. üteme folytatódhat, a
határidıkben lesznek bizonyos csúszások.
A hétvégén két rendezvény volt, a Suttyomba Alapítvány rendezvénye és a besenyszegi
gyermeknap. Mindkét rendezvény jól sikerült, de a jövıben figyelni kell arra, hogy egy napon
a városban ne legyen két rendezvény, mert érzékelhetıen kevesebben vesznek részt.

További bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat a bizottság elnököket, a képviselıtestület tagjait van e napirend elıtti bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı pályázati lehetıségre hívta fel a figyelmet, mely új testvérvárosi
kapcsolat kialakításával kapcsolatos támogatásra irányul.
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Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában a napirendi pontok mellett lévı tájékoztató anyagokkal,
mely a Megyei Közigazgatási Hivatal és Dr. Varga Imre ügyvéd állásfoglalását tartalmazza, felvetette,
hogy feltehetıen azért került az anyagba, mert a korábbi testületi ülés alakalmával felvetette az
összeférhetetlenséget. Az önkormányzati törvény értelmében a Polgármester felmentést kapott az
alakuló ülésen a képviselı-testülettıl, a hitelfelvétel ügyében viszont a személyes érintettség
vonatkozásában továbbra is fenntartja állásfoglalását, ugyanis a Hitelintézetekrıl és a Pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény 58-59. § alapján az összeférhetetlenség fennáll, illetve tiltott üzleti
tevékenységnek, belsı információval kapcsolatos ügyleti tilalomnak minısíti, azt az esetet, amikor a
belsı információval rendelkezı személy pénzügyi intézmény vagy ügyfele pénzügyi gazdasági vagy
jogi helyzetével vagy ezek várható változásával összefüggıen nyilvánosságra még nem kerülı olyan
információt vagy nyilvánosságra kerülés esetén a pénzügyi intézmény vagy ügyfele megítélésének
jelentıs befolyásolására alkalmas. E szabály alkalmazásában a szempont a belsı információval
rendelkezı személynek minısül az, aki vezetı állású, valamint az a személy, akit e törvény
értelmében, illetıleg a pénzügyi intézmény belsı szabályozása, vezetınek vagy vezetı
tisztségviselınek minısít. Tehát ennek a pontnak az értelmében, a hitelfelvétel kapcsán ez
összeférhetetlenséget jelent. A törvény 59.§-a arra hivatkozik, hogy az 58.§ (2) alapján említett
személy a meghatározott munkakörben vagy annak révén birtokába jutott pénzügyi intézmény
mőködésével és ügyfeleivel kapcsolatos információt nem használhatja fel és nem adhatja át, vagy nem
teheti hozzáférhetıvé illetéktelen személy számára. Tilos a belsı információ használatával vagy
szintén az 58§ (2)-re hivatkozva meghatározott személlyel a belsı információval érintett körben olyan
ügyletet kötni, olyan ügylet kötésre megbízást, befektetési tanácsot adni, amelynek alapján az érintett
személy, vagy harmadik személy, vagy hozzátartozója vagyoni elınyhöz juthat.
Kérdése volna az Ipari Park cím megvonása ügyében kaphat a képviselı-testület tájékoztatást, mivel
megjelent, hogy a kormány döntött abban, hogy nem mőködı, illetve nem kellıen funkcionáló Ipari
Parkoktól meg fogják vonni a címet. Ennek kemény anyagi hátterei vannak, melyek jelentısen
érintenék az önkormányzat gazdálkodását.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az összeférhetetlenség kérdésére elmondta, hogy a közigazgatási hivatal
által adott állásfoglalás az önkormányzat mőködésével kapcsolatos állásfoglalás. Amit az elıbb a
képviselı úr elmondott, az a pénzintézet mőködésére vonatkozó szabály. Ezt adott esetben a
pénzintézetnél kell vizsgálni és nem az önkormányzat mőködésének tekintetében. Azokat a belsı
információkat szabályozza a pénzintézeti törvény, ami a pénzintézeti mőködésnél alapvetı és
meghatározó. Ennek megfelelıen azt az összeférhetetlenségi kérdést, azt ebben az esetben, az
önkormányzat mőködésénél nem kellett vizsgálni és önkormányzati döntéshozatal tekintetében nem
merül fel összeférhetetlenségi kérdésként. Ez a pénzintézeti törvény alapvetıen a pénzintézet
mőködését szabályozza, az ottani összeférhetetlenségi kérdéseket rendezi. Tehát ennek megfelelıen a
Közigazgatási Hivatal által kiadott állásfoglalás vonatkozik az önkormányzat mőködésére. Ebben a
tekintetben nem merül fel sem a Polgármester, sem más képviselı tekintetében az összeférhetetlenségi
szabály.
Dr. Dávid Imre polgármester az Ipari Park vonatkozásában elmondta, hogy az önkormányzat még
nem kapott ilyen jellegő információt, sem hivatalosan, sem egyéb formában.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója a felvetésre elmondta, hogy a
Gazdasági Minisztériumban 2006. december 31-ig kell a szerzıdés szerint teljesíteni az Ipari Park
feltételeit.
Dr. Dávid Imre polgármester az összeférhetetlenséggel kapcsolatban elmondta, hogy a képviselı úr
nem fogadta el azt sem, amikor a képviselı-testület megadta a Takarékszövetkezet elnöki tisztségének
ellátására a mentesítést. Az összeférhetetlenség kérdését eddig négy jogász vizsgálta, egy pénzintézeti
jogász, Dr. Hunya Miklós, Dr. Csorba Csaba és Dr. Varga Imre. Jelen esetben nem üzletrıl van szó, a
képviselık közül még hét személynek van részjegye a takarékszövetkezetnél.
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Dezsı Zoltán képviselı a válaszra reagálva elmondta, hogy több esetben felvetette ezt a kérdést és
nem személyes dolognak szánta. A továbbiakban még elmondta, hogy aki pénzintézetnél részjeggyel
rendelkezik, nyereséges tevékenység után osztalékot kap, aki személyében érintett, mivel gazdasági
tevékenységnek számít, mivel az osztalék nyereségnek minısül.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben sem kaptak a részjeggyel rendelkezık
osztalékot.
További napirend elıtti hozzászólás, felvetés nem hangzott el, így javaslatot tett a mai ülés
napirendjére, melyet a meghívóban felsoroltaktól eltérıen az alábbiak szerint javasolt meghatározni.
1. napirendi pontként tárgyalják a Lemondás a helyi önkormányzati képviselıségrıl, 26. napirendként
a Liget Fürdı infrastrukturális beruházásainak BMTT pályázata, 27. napirendként Selyem út
építésének II. üteme – DARFT – TTFC pályázat, 28. napirendként Pályázat benyújtása a BMTT - hez
a Kner tér kialakítása érdekében, 29. napirendként a Regionális Hulladéklerakó DacKAC pályázat
benyújtása, 30. napirendként a „Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése 19-20-21. öblözet és IV.
ütem” beruházás saját forrásának biztosítása, kivitelezés átütemezése tárgyú elıterjesztéseket, melyek
pótlólag kerültek elıterjesztésre.
31. napirend bejelentések, 32-34 napirendi pontok pedig zárt ülés keretében kerülnének
megtárgyalásra.
Kiegészítı anyag található a 13. napirendhez és a 32. napirendi ponthoz a szavazás lebonyolításáról
szóló tájékoztató.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Lemondás a helyi önkormányzati képviselıségrıl
2. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételérıl szóló
rendelet-tervezet
3. Települési szilárd hulladék rendelet tervezetének módosítása
4. Az állattartásról szóló rendelet módosítása
5. A szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságterhének enyhítésérıl és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló rendelet-tervezet
6. Szociális bérlakások nyilvántartásba vétele, a lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
7. A gázközmő vagyon értékesítése
8. Víziközmővagyonnal kapcsolatos szerzıdésmódosítás
9. Gyomaendrıd települési környezetvédelmi programjának KAC pályázata
10. Pályázatok benyújtása a BMTT-hez a 2003. és 2004. évi Nemzetközi Halfızı Verseny
rendezvények támogatására
11. BMTT-TFC pályázat önálló Környezetvédelmi Program elkészítése érdekében
12. 2003. évi pályázatok I. félévi beszámolója
13. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
14. Közoktatási megállapodás alapján mőködı óvodák átalakulása
15. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2003/2004-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
16. Közoktatási intézmények beszámolói a 2002/2003. tanévrıl
17. Tájékoztató az érettségi vizsgákról
18. Liget-fürdı szolgáltatásainak árváltozása
19. A Szent Imre Katolikus Plébánia támogatási kérelme
20. A belterületi földrajzi nevek módosítása és új utca elnevezése
21. Motorkerékpár Múzeum mőködtetésére kötött megállapodás felmondása
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Beszámoló az önkormányzati lakások 2002. évi üzemeltetésérıl
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Szentmiklósi Zoltánné és társai kárigénye
Tájékoztatás a tőzelhalásról
Liget Fürdı infrastrukturális beruházásainak BMTT pályázata
Selyem út építésének II. üteme – DARFT – TTFC pályázat
Pályázat benyújtása a BMTT - hez a Kner tér kialakítása érdekében
Regionális Hulladéklerakó DacKAC pályázat benyújtása
„Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése 19-20-21. öblözet és IV. ütem” beruházás saját
forrásának biztosítása
31. Bejelentések

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 19 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 7/2003.(I.30.), 49/2003.(II.27.),
72/2003.(III.27.),
82/2003.(IV.2.),
83/2003.(IV.2.),
92/2003.(IV.24.),
94/2003.(IV.24.),
99/2003.(IV.24.),
108/2003.(V.29.),
111/2003.(V.29.),
112/2003.(V.29.),
113/2003.(V.29.),
136/2003.(V.29.),
140/2003.(V.29.),
142/2003.(V.29.),
146/2003.(V.29.),
150/2003.(V.29.),
158/2003.(VI.26.),
162/2003.(VI.26.), 169/2003.(VI.26.), 175/2003.(VI.26.),
280/2002.(XI.21.),
315/2002.(XII.19.) Kt. Számú határozatok végrehajtásáról készült beszámolót
elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Lemondás a helyi önkormányzati képviselıségrıl
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a képviselı-testület a

május 29-i ülésén hozott határozatával a liget-fürdı üzemeltetésére gazdasági társaságot
alapított. A képviselı-testület a gazdasági társaság ügyvezetıi feladatainak ellátásával Vass
Ignác Gyomaendrıd, Hısök u. 10. sz. alatti lakost bízta meg 2003. július 1. napjától 2004.
szeptember 30-ig. Vass Ignác önkormányzati képviselı, akit az 1.sz. egyéni választókerültbe
választottak képviselınek 2002. október 20-án. A helyi önkormányzati képviselık
jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény alapján Vass Ignác képviselıi mandátuma
összeférhetetlen a Kft. ügyvezetıi feladatok ellátásával. Az összeférhetetlenségi okot a
képviselı köteles megszüntetni.
Vass Ignác e kötelezettségének eleget téve a 2003. július 24-én keltezett levelében 2003.
július 31. napjával lemondott képviselıi mandátumáról. A levél fénymásolata az ülés
megkezdése elıtt kiosztásra került a képviselıknek.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, amennyiben van a témával kapcsolatos további
kiegészíteni valója, úgy tegye meg.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı további tájékoztatásként elmondta, hogy a képviselı úr lemondása
miatt, amennyiben a képviselı-testület azt tudomásul veszi, az ok felmerülésétıl számított 30
napon belül a helyi választási bizottság idıközi választást tőz ki az 1.sz. egyéni választókerületben. Az
idıközi választásra az általános választásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az elızetes
számítások szerint a helyi választási bizottság augusztus végén fog összeülni, és kitőzi az idıközi
választás idıpontját, és megállapítja a választási eljárási határidıket. Az idıközi választással
kapcsolatos tudnivalókról a lakosság a helyi sajtón és a város internetes honlapján keresztül kap
tájékoztatást.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd megkérdezte a képviselıket
van e kérdésük, észrevételük, amennyiben nincs felkérte a képviselıket Vass Ignác az 1.sz. egyéni
választókerületi képviselı 2003. július 31. napjával történı lemondásának tudomásul vételére.
Hozzászólás, kérdés a napirenddel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület 18 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Vass Ignác Gyomaendrıd Város 1. sz. egyéni
választókerületi önkormányzati képviselı – a helyi önkormányzati képviselık jogállásának
egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. Tv. 5. § h.) pontja miatti - képviselıi mandátumról
történı lemondását tudomásul veszi 2003. július 31. napjával.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester a saját és a képviselı-testület nevében megköszönte Vass Ignác úrnak
az öt éves önkormányzati képviselıi munkáját. Véleménye szerint az elmúlt öt év alatt a város szépen
fejlıdött, nem mindig volt a fejlıdésnek része a képviselıi körzete, de igyekezett napi munkájával
segíteni a várost, azt, hogy épüljön, szépüljön, és elıre haladjon. A további munkájához sok sikert és
jó egészséget kívánt.
Vass Ignác elmondta, hogy örömére szolgált, hogy az elmúlt öt évben Gyomaendrıd Város képviselıtestületének tagja lehetett, jól érezte magát a képviselı társai körében. Elmondta, hogy a napi
munkában a továbbiakban is találkozni fognak.
/ Vass Ignác távozott az ülésterembıl, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
2. napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételérıl szóló rendelettervezet
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetet tárgyalta a városfenntartó és
környezetvédelmi, a pénzügyi és gazdasági, valamint az ügyrendi és jogi bizottság. Megkérdezte van e
jegyzı úrnak szóbeli kiegészíteni valója.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a rendelet tervezettel kapcsolatban a lakosság és a sajtó figyelmét szeretné
felhívni. Elmondta, hogy a képviselı-testület két fordulóban tárgyalta, a jelenlegi a második forduló.
Véleményezésre megküldték a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıségnek, elfogadásra
javasolják némi pontosítással. A rendelet szoros összefüggésben van a szennyvízberuházás
befejezésével, hiszen a befejezéssel a város jelentıs területén megteremtıdik az a feltétel, hogy a
kötelezı közszolgáltatások közül a csatornahálózatot vegye igénybe a lakosság. Ennek megfelelıen a
rendelet tartalmazza azt, hogy igénybe kell venni a csatornahálózatot, ahol nem biztosított a
csatornahálózat, ott lehet igénybe venni a szippantásos szolgáltatást. Azonban a rendelet a
szikkasztókra is tartalmaz egy elıírást, nevezetesen, hogy a zárt akna a környezetre nem lehet
veszélyes. Ahol nem biztosított a gerincvezetékes közszolgáltatás igénybevétele, ott kell vizsgálni az
aknák állapotát. Egyébként szabályozza a rendelet a szippantásos szennyvízszolgáltatásnak az
igénybevételi módját. A Hanyecz Kft-vel az önkormányzatnak 2004. áprilisáig van szerzıdése. A
rendelet megszegése esetén az illetı 30.000 Ft-os pénzbírsággal büntethetı.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, 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 egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2003.(…….)KT. Sz. rendeletét
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
2. napirendi pont
Települési szilárd hulladék rendelet tervezetének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy szintén mindhárom bizottság tárgyalta, majd felkérte
Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse a rendelet tervezetet.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a rendelet tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy a rendelet 5.§ (4)
bekezdésében szereplı “Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került, onnan
származó települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelızı, károsítását kizáró módon
köteles győjteni.” Sajnos a településen van olyan ingatlan, ami olyan hatalmas mennyiségő
kommunális szemetet halmozott fel, hogy ennek a kezelése problémákat okoz. E rendelet alapján van
lehetıség eljárni ezen ingatlan tulajdonosok tekintetében, hiszen itt is van egy szabálysértési
intézkedés, vagy bírságolási lehetıség. Nem jellemzı ezeknek az ingatlanoknak a száma. A rendelet
alapján van lehetıség ezen ingatlanok ellen fellépni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, 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
19/2003.(…….)KT. Sz. rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
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3. napirendi pont
Állattartási rendelet-tervezet elsı fordulós vitája
Dr. Csorba Csaba jegyzı a rendelet tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy két fordulóban
javasolják a rendeletet megtárgyalni a képviselı-testületnek. A szeptemberi ülésen javasolják
elfogadni, amennyiben egyetértenek a tervezettel, az esetleges módosításokat követıen. Ami miatt két
fordulóra javasolják a tervezet tárgyalását, hogy a lakosság viszonylag széles körét érinti az állattartási
rendelet. Minden tárgyalás során a második fordulóra érkeztek lakossági észrevételek, melyeket
célszerő volt beépíteni a rendeletbe. Javasolja a képviselıknek, hogy próbálják meg ismertetni a
lakossággal a tervezetet. A rendelet tervezet elkészítésének szükségessége abból adódik, hogy a helyi
építésügyi szabályzat megváltozott, megváltoztak az övezeti besorolások és az egyes övezeteknél
eltérıen kell szabályozni a tartható állatok számát.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatot
egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy az állattartásról 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. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a Liget Fürdı kempingjében eddig minden
vendég, akinek saját állata volt, hozhatta a kemping területére és nem volt az állat kitiltva. Különös
helyzetrıl van most szó, mivel a fürdı és a kemping egy helyen van, ezt hogyan fogja az
önkormányzat kezelni?
Katona Lajos alpolgármester a felvetésre elmondta, hogy a fürdıbe, mint fizikai létesítménybe nem
szabad bevinni a kutyát. A kemping elkülönül a fürdıtıl.
4. napirendi pont
A szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságterhének enyhítésérıl és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló rendelet tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy nehéz helyzete lesz az önkormányzatnak, ha a várható
35%-os áremelések jönnek, de mindenesetre ez csak egy tervezet és 2004. január 1-tıl lépne életbe.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, amikor a képviselı-testület elkezdte a rendelet
tervezet elıkészítését, akkor még nem volt szó ekkora mértékő energia áremelésrıl. Sajnos ezeknek az
emeléseknek biztosan lesz olyan hatása, hogy nagyobb számban kell alkalmazni ezt a rendeletet, mint
ezt eredetileg gondolták. A rendelet lényege, hogy amennyiben a szolgáltatást igénybevevı lakos
részérıl legalább hat havi hátralék győlik össze, ebben az esetben egy adósságkezelési eljárást vehet
igénybe. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy az adósság bizonyos részét megkaphatja támogatás
fejében egy összegben vagy részletekben. Amit lehet kezelni az adósságkezelési eljárás tekintetében,
az 260.000 Ft. Az eljárás egy kicsit bonyolult, mert az 1993. évi III. tv. a szociális törvény nem
pusztán a támogatás folyósítását teszi lehetıvé, hanem a folyósítás mellett mintegy kötelezıvé teszi,
hogy az érintettnek egy adósságkezelési eljáráson kell részt venni. Ennek az eljárásnak a célja, hogy
olyan tanácsadással ellátni a támogatásban részesülıt, ami felkészíti ıt arra, hogy lehetıség szerint a
következı idıszakban ne győljön össze jelentıs hátraléka a közszolgáltató felé. Ahhoz, hogy a
szolgáltatást igénybe lehessen venni és a rendeletet alkalmazni lehessen, szükséges még az is, hogy az
önkormányzat megállapodjon a közszolgáltatóval a tekintetben, hogy az adósságkezelés idıtartama
alatt a rendelkezésére álló lehetıségeket felfüggeszti, illetve a kikapcsolási eljárást és egyéb bírósági
utat nem veszi igénybe a közszolgáltató. A támogatás mértéke a mindenkori nyugdíj minimum
százalékában kerülne meghatározásra. A részletfizetés hat hónapon keresztül történne. Az
adósságkezelési eljárást a Városi Családsegítı Központ végezné, a rendelet 2004. január 1-tıl kerülne
alkalmazásra. Két részletben lehetne megigényelni az adósság kezelési eljárást, a benyújtási határidık
kötöttek, egyrészt 2004. április, másrészt 2004. szeptember. Aki az adósságkezelési támogatásban
részesül, részére a lakhatási támogatást is megállapítja a képviselı-testület. Az önkormányzat részére
az adósságkezelési szolgáltatás során az állam a megállapított támogatás 90%-át megtéríti. Az
önkormányzatnak tulajdonképpen az adósságkezelési eljárásban megállapított támogatás és a lakhatási
támogatás 10-10 %-át kell a költségvetésben megtervezni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy a rendelet tervezet
néhány pontját szigorúnak érzi, nevesítve a 2.§ e.) pontjában a településen elismert lakásnagyságot és
minıséget meg nem haladó lakásban lakók. Ha valaki magára marad és egy 72 m2-nél nagyobb
területő lakást örökölt, akkor az már eleve kizárt ebbıl a lehetıségbıl. Nagyon kicsi az esély arra,
hogy valaki ezért cserélje el, vagy adja el az ingatlant.
Továbbá javasolná az évek esetleges keretmaradványát átvinni a következı évre, mivel évrıl-évre
változnak az energia tételek.
Javasolná még az egyszeri hiánypótlás lehetıségét a kérelmezıknek, mivel most indul a rendelet.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésekre reagálva elmondta, hogy a hiánypótlásra a lehetıségek
biztosítottak, egyrészt mert adott évben kétszer lehet benyújtani a támogatási kérelmet, másrészt a
családsegítı Intézménynél kell a támogatási kérelmet benyújtani. Itt elıször egy kapcsolatfelvétel
történik, ennek során részletesen kioktatják az ügyfelet, hiszen ez is feltétele az adósságkezelési
tanácsadásnak. Ezután a kérelmet a családsegítı központ átadja a hivatalnak, a hivatal még
megvizsgálja a kérelmeket és itt is meg van a hiánypótlás lehetısége. Összességében annyi lépcsın
megy keresztül, hogy azért, hogy valaki nem teljesít adatot, a kérelme nem kerül elutasításra. A
hiánypótlás lehetısége az egész eljárás során biztosított. Azt látni kell, hogy ez a támogatási forma
nem egy kötelezıen bevezetendı, hanem az önkormányzat mérlegelési lehetıségén múlik, ténylegesen
attól függ, hogy mennyi az anyagi lehetıség.
A lakásnagysággal kapcsolatban elmondta, hogy valamilyen határt a kérelmek benyújtásánál szabni
kell és szükséges is szabni. Azt kell látni, hogy az önkormányzat által beszerzett elızetes adatok
alapján a fiataloknál és a több gyermekes családoknál halmozódott fel az adósság. Természetesen a
rendelet alkalmazása során lehet módosítani, a határokat lehet tágítani, de 2004-tıl ezt a formát
kellene megpróbálni, hiszen ez igazodik a lakásfenntartási támogatáshoz is. Maga a lakásnagyság ott
került beszabályozásra és ott is jól mőködik ez a szőrıfeltétel. Természetesen nehéz elvárni egy
képviselı-testülettıl, hogy az indokolatlanul nagy lakás fenntartást vállalja magára. Alapvetıen ez a
tulajdonos mérlegelési jogkörébe tartozik és meg kell próbálni mozdítani ezt a lakás vagyont és ebbıl
megpróbálni a megélhetést biztosítani.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, 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 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2003.(…….)KT. Sz. rendeletét
a szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságterhének enyhítésérıl
és lakhatási körülményeinek javításáról
5. napirendi pont
Szociális (szükség) bérlakások nyilvántartásba vétele, a lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
ismertesse rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy az önkormányzat elhatározta, hogy vásárol szociális
bérlakásokat öregszılıben. Ezek a vásárlások megtörténtek, az elıterjesztés tartalmazza a megvásárolt
ingatlanokat. A vagyonrendelet alapján ezeket az ingatlanokat nyilvántartásba kell venni.
Jakus Imre képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a 24. napirendi pontban tárgyalja a képviselıtestület a Szentmiklósi Zoltánné és társai kárigényét és szerepel az anyagban a részükre átadásra
kerülı ingatlan is.
Bizottsági ülésen kérte, ismerve az ingatlanok állapotát, hogy az Álmosdomb utcai lakás lakbérét a
Kör utcai lakás lakbérével tegyék azonossá.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy még egyszer felülvizsgálják, mert komfortfokozatban is
különbözıek és más –más összegekért tudták megvásárolni. Ha most leminısítik a jobb állapotú
lakásokat, akkor a következıkben minden lakásra kérni fogják. Véleménye szerint a humánpolitikai
osztály és az építéshatóság együttesen vizsgálják meg az ingatlan állapotát és az eredmény után
amennyiben a humánpolitikai bizottság indokoltnak tartja a lakbér módosítását, a szeptemberi ülésre
terjessze elı.
További kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a határozati
javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben, illetve a Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 24/1995.(X.24.) KT számú rendeletben
biztosított felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában került az alábbiakban felsorolt
ingatlanokat átminısíti szociális bérlakásokká.
1.
2.
3.
4.
5.

8564 hrsz., Gyomaendrıd, Álmosdomb utca 11. szám.
8060/1 hrsz., Gyomaendrıd, Bacsalaposi utca 1. szám,
8028 hrsz., Gyomaendrıd, Bacsalaposi utca 6. szám,
8006 hrsz., Gyomaendrıd, Bacsalaposi utca 7. szám,
8150 hrsz., Gyomaendrıd, Kör utca 38. szám,
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A képviselı - testület utasítja a jegyzıt, hogy az ingatlanokat az önkormányzati
vagyonkataszterbe a forgalomképes vagyontárgyak kategóriájába vezettesse fel.
Határidı: 2003. augusztus 30.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt
felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2003.(…….)KT. Sz. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
12/2001.(IV.27.)KT. rendelet módosításáról
7. napirendi pont
Gázközmő vagyon értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét,
hogy néhány szóban ismertesse a napirendi pont lényegét.
Csíkné Timár Éva a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke a napirendi ponttal kapcsolatban
elmondta, hogy a 2001-es évben az önkormányzat vagyonához került a gázközmő vagyon. 6605 db
10.000 Ft névértékő államkötvény. Ez az államkötvény tömeg rendesen piaci kamatozású, az
önkormányzat vagyonát gyarapította, normális piaci hozammal. Gyakorlatilag a két év alatt bevételt
biztosított az önkormányzat számára. A 2003. évi fejlesztések kapcsán áttekintve a következı félév
pénzügyi likviditási helyzetét és a beruházások saját erıs szükségletét, a bizottság elnökökbıl álló
munkacsoport valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság olyan határozati javaslatot terjeszt a
képviselı-testület elé, hogy célszerő volna a gázközmő vagyont értékesíteni. Az értékesítésre eddig
nem volt szükség, mivel a pénzügyi helyzet stabil volt, de a második félévben várható nagyobb
összegő számlák kifizetése. Az elmúlt két évben voltak már vételi ajánlatok, melyek a névérték 9399%-a közötti értékben voltak. Jelenleg az Államadósság Kezelı Központ hivatalos ajánlatára tenne
javaslatot, mely a névérték 99%-a, plussz 3,36%-os kamat mértékben határozza meg. Az eladás
folyamán a pénzügyi bevétel segítené a likviditást a második félévben, másrészt az út felújítások és az
új utak építésére ebbıl a pénzbıl lehetne fordítani. A határozati javaslat tartalmazza, hogy az
értékesítés augusztus 6-i dátummal történne.
/Jakus Imre képviselı távozott a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy számára a gázközmő
vagyon jelentette a város pénzügyi stabilitását. Eddig minden beruházást, évközi felújítást támogatott,
mert ez volt a könnyen mobilizálható pénzügyi biztosíték neki. Tudja, hogy szüksége van erre a
városnak, de sajnálja, hogy ez a tartalék bekerül a finanszírozási rendbe. Reméli, hogy az utak
felújítására ebbıl az összegbıl a jövı évben fordítanak.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatot
egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a gázközmő vagyon igényérvényesítésébıl az
önkormányzat részére juttatott 6605 db 10.000 Ft címletértékő államkötvényt az Államadóság
Kezelı Központ Rt. felé kijelöli értékesítésre. Az államkötvények értékesítésének alsó határát
az Államadóság Kezelı Központ Rt. ajánlati felhívásában közzétett 99 % + 3,36 % kamat
mértékében határozza meg.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. december 31.
8. napirendi pont
Az üzemeltetésre átadott víziközmő vagyonnal kapcsolatos szerzıdésmódosítások
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy minden bizottság tárgyalta,
egy dologra viszont nem tudott akkor választ adni, a bérleti díj ÁFA vonzata tekintetében. Az ÁFA-t
átutalja a Vízmő Vállalat és az önkormányzat tovább utalja az APEH felé.
A Békés Megyei Vízmő Vállalat közgyőlése a központi vagyon bérleti díját minden évben
maghatározza, ennek megfelelıen az egyes önkormányzatokkal kötött bérleti szerzıdést is felül kell
vizsgálni és meg kell állapítani a központi vagyon bérleti díját. Jelenleg a mostani szerzıdésben
6.870.166 Ft bérleti díjat tartalmaz. Az elıterjesztés második fele egy vagyon megosztást tartalmaz,
hiszen közös társulási beruházásban készült az ivóvíz hálózat fejlesztése, nevezetesen a regionális
ivóvíz idevezetése. A társulásban Csárdaszállás és Gyomaendrıd vett részt, a beruházás elszámolása
teljes egészében befejezıdött, kimutatást készített a Békés Megyei Vízmő Vállalat. Ennek megfelelıen
megállapította, hogy a beruházás során Csárdaszállás területén megvalósult víztorony és egyéb
kapcsolódó kiszolgáló létesítmények értéke mennyi, ezt 10.600.000 Ft értékben javasolja a Vízmő
Vállalat. Ennek a térítésmentes átadására kerül sor, ez azt jelenti, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának könyveibıl ezt a vagyont kivezetik és bekerül Csárdaszállás nyilvántartásába.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdésében elhangzott, hogy az üzemeltetett víziközmő
vagyon értéke nı 565.160.485 Ft-tal, ez a város vagyonában eddig szerepelt? Ha térítésmentesen kerül
átadásra állóeszköz az is Áfa köteles.
Tóthné Gál Julianna a pénzügyi osztály részérıl elmondta, hogy az ivóvízzel kapcsolatos 565 millió Ft
értékő vagyon a tárgyi eszközök között szerepelt eddig és átvezetésre kerül az átadás után. A
Vízikömővel kapcsolatban van eltérı szabály az Áfa-val kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre elmondta, hogy nem Áfa köteles, hiszen a tulajdonrész arány
Csárdaszállásnak korábban is meg volt. Társulás formájában valósult meg a beruházás, ennek
keretében a települések három beruházásra társultak és lakosság arányosan teljesítették a befizetéseket.
A három elem, amire társultak az önkormányzatok egyrészt a kiszolgáló központi létesítmények
megvalósítása, másrészt a gyomaendrıdi létesítmény megvalósítása, harmadik a csárdaszállási
létesítmény megvalósítása. A beruházást azért tartotta Gyomaendrıd költségvetésében nyilván, mert ı
látta el a gesztori feladatokat és akkori a gesztori megállapodásban úgy rendelkeztek, hogy a vagyont,
mindaddig, amíg a tételes elszámolás meg nem történik, addig Gyomaendrıd tartja nyilván. Nincs
vagyonmozgás, csak osztatlan közös tulajdonban volt.
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Vízmővek Vállalattal az 1997. december 10.-én
megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerzıdés 1. és 6. számú mellékleteinek
módosításáról szóló megállapodásokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az
aláírásra.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert, hogy a megállapodások
aláírását követıen intézkedjen a Csárdaszállás település önkormányzatát megilletı
vagyonérték átadására.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. szeptember 30.
9. napirendi pont
Gyomaendrıd települési környezetvédelmi programjának KAC pályázata
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a képviselı-testületnek kötelezı elkészíteni a
környezetvédelmi programot. A környezetvédelmi program elkészítése sokba kerül, erre a szükséges
forrásokat mindenképpen meg kell teremteni. Két helyre nyújtják be a pályázatot, az elnyerhetı összeg
szabályozva van 1,5 millió Ft-ban, ezzel szemben a beszerzett árajánlat 2,2 millió Ft-ot tartalmaz,
ezért kell biztosítani saját erıt. Túl nagy esélye nincs az önkormányzatnak, hogy elnyerje ezt a
pályázatot, hiszen az elmúlt évben volt a 2000 fı feletti települések részére kiírva a pályázat, most a
2000 fı alatti településeknek van lehetısége pályázni. Ami miatt javasolják a pályázatot benyújtani,
annak ellenére, hogy bizonytalan, a Minisztérium tett egy olyan kijelentést, hogy amennyiben a 2000
fı alatti településekbıl nem érkezik be annyi pályázat és marad annyi szabad pénz, akkor
megvizsgálják azokat a pályázatokat is akik nem lennének esélyesek.
/Jakus Imre képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
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 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által kiírt „Zöld forrás” 2003. pályázati keretére, ezen belül a „Zöld falu, zöld
város” programra Gyomaendrıd város önálló környezetvédelmi programjának elkészítése
érdekében.
Igényelt támogatás:
Önkormányzati saját forrás:
A program összköltsége (bruttó):

1.500.000 Ft
750.000 Ft
2.250.000 Ft

A Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a 2003. évi
költségvetésébıl (6/2003. (II.28.) KT rendelet) biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.
A határidı: 2003. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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10. napirendi pont
Pályázatok benyújtása a BMTT-hez a 2003. és 2004. évi Nemzetközi Halfızı Verseny
rendezvények támogatására
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a rendezvény várható költségvetése az
idei évben 3,2 millió Ft, a pályázat benyújtásához, ennek az 50%-os saját erıt kellene biztosítani. Az
önkormányzatnak erre kevés pénze van, gyakorlatilag a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól
igényelt 1,6 millió Ft-hoz, mintegy 400 ezer Ft saját erı és a maradék összeget az 1,2 millió Ft-ot a
vállalkozók Németh Dezsı és társai vállalták el szponzori támogatásként. A rendezvény az endrıdi
településrészen kerül megrendezésre, amihez már csak a jó idı és a sikeres pályázat kell.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében meghirdetett „2003; 2004; 2005.
évben megvalósuló megyei, illetve kistérségi hatókörő, turisztikai jelentıségő rendezvények
támogatása (BMTT-2003-TU-6)” pályázati felhívásra „V. Nemzetközi Halfızı Verseny
Gyomaendrıdön – 2003.” címő rendezvény költségeihez vissza nem térítendı támogatás
elnyerése érdekében.
A rendezvény forrásösszetétele:
BMTT-tıl igényelt támogatás (50 %): 1.600.000 Ft
Saját erı (50 %):
1.600.000 Ft
Rendezvény összköltsége (100 %): 3.200.000 Ft
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 1.600.000 Ft
saját erıt a 6/2003. (II.28.) KT. sz. 2003. évi költségvetési rendeletébıl biztosítja (5. sz.
melléklet, - pályázati alap).
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı a pályázat benyújtására: 2003. július 18.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében meghirdetett „2003; 2004; 2005.
évben megvalósuló megyei, illetve kistérségi hatókörő, turisztikai jelentıségő rendezvények
támogatása (BMTT-2003-TU-6)” pályázati felhívásra „VI. Nemzetközi Halfızı Verseny
Gyomaendrıdön – 2004.” címő rendezvény költségeihez vissza nem térítendı támogatás
elnyerése érdekében.
A rendezvény forrásösszetétele:
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BMTT-tıl igényelt támogatás (50%):
Saját erı (50 %):
Rendezvény összköltsége (100 %):

2.000.000 Ft
2.000.000 Ft
4.000.000 Ft

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 2.000.000 Ft
saját erıt a 6/2003. (II.28.) KT. sz. 2003. évi költségvetési rendeletébıl 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: 2003. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
BMTT-TFC pályázat önálló Környezetvédelmi Program elkészítése érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét, hogy néhány szóban ismertesse a napirendi pont lényegét.
Csányi István a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, hogy gyakorlatilag
két pályázatot nyújtanak be az önálló környezetvédelmi program elkészítésére, ami feltétlenül
szükséges az elkövetkezendı pályázatokhoz.
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 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács Területfejlesztési Célelıirányzatának támogatási keretére Gyomaendrıd Város önálló
környezetvédelmi programjának elkészítéséhez vissza nem térítendı támogatás elnyerése
érdekében.
A Környezetvédelmi program elkészítésének tervezett forrásösszetétele:
BMTT-tıl igényelt TFC támogatás (80 %):
2.800.000 Ft
Saját erı (20 %):
700.000 Ft
Összesen (100 %):
3.500.000 Ft
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 700.000 Ft saját
erıt a 6/2003. (II.28.) KT. sz. 2003. évi költségvetési rendeletébıl biztosítja (5. sz. melléklet, pályázati alap).
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı a pályázat benyújtására: 2003. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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12. napirendi pont
2003. évi pályázatok I. félévi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a város 27 pályázatot nyújtott be, eddig 8 a nyertes
pályázat, 4 pályázat nem nyert és még 15 pályázat elbírálása van folyamatban. Az ülés anyagának
elkészítése óta nyert még 3 pályázat, a „Gyomaendrıdi szennyvízcsatorna „19-20-21”öblözet és IV.
ütem” a Környezetvédelmi Minisztériumhoz és a Békés Megyei Vízmővek Vállalathoz benyújtott
pályázata és a „2003- év elején jelentkezett rendkívüli hóeltakarítási munkák költségeinek teljes körő
támogatása” a BMTT-hez benyújtott pályázata. Ha megnézzük az eddigi nyertes pályázatokat
összegszerően, már 100 millió Ft felett van a nyert pénz összege. Az intézmények esetében is hasonló
a helyzet, minden intézmény sok pályázatot nyújtott be, több kevesebb sikerrel. Kiemelné a Városi
Családsegítı Központot és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolát a benyújtott pályázatok és a sikeres
pályázatok alapján.
Mindenkit bíztatna arra, hogy nyújtsanak be a továbbiakban is pályázatokat.
Hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem hangzott el, a képviselı-testület a határozati
javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2003. évi pályázatokról készült 1. félévi
beszámolót.
Határidı: azonnal
13. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét,
hogy néhány szóban ismertesse a napirendi pont lényegét.
Csíkné Timár Éva a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a
Kiskincstári rendszerbe bekapcsolt intézmények finanszírozási helyzetérıl kaptak a képviselık
tájékoztatót. Látható, hogy az elsı félév folyamán nagy ingás nincs. Ahol eltérés van a költségvetés és
annak tényleges teljesítése között, azok a költségelemek indokoltsága megalapozott, sajnos a kemény
tél a főtési kiadásoknál jelentkezett.
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 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek,
hogy a ”Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést fogadja
el.
Határidı: azonnal
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14. napirendi pont
Közoktatási megállapodás alapján mőködı óvodák átalakulása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent óvodavezetıket, majd felkérte Dr.
Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy az átalakulás egy hosszú folyamat és lassan a
vége felé közeleg az átalakulás. A képviselı-testület az elızetes döntése során arról rendelkezett, hogy
az átalakuláshoz szükséges költségeket biztosítja. Akkor három nagy költség elemrıl volt szó, az
egyik az ügyvédi költség volt, a második a könyvvizsgálói díj, a harmadik, ha egyéb költségek
merülnek fel az óvoda átalakítás során, akkor az anyagi lehetıségekhez képest biztosítja a képviselıtestület. Természetesen voltak elızetes tárgyalások, de azt szükséges tisztázni, hogy melyek azok a
nem ismert költségek, amelyek most felmerülnek. A Kht-hoz szükséges alapítói vagyonnak a kérdése
körében merültek ezek a plussz költségek, nevezetesen a társasági adó szerint, amennyiben vagyont
adnak át, értékelnek fel, ebben az esetben a 18%-os társasági adót meg kell fizetni. Vannak olyan
eszközök, melyeket bevisznek az óvoda alapítása során és ennek a társasági adó vonzatát, hiszen
egyéni vállalkozóból egyéni céggé és az egyéni cég alakul át Kft-vé, majd Kht-vá. Tulajdonképpen a
bizottság elnökök és a bizottságok tárgyalták az elıterjesztést és az óvodák kérelmét és az volt a
véleményük, ha már egyszer úgy rendelkezett a képviselı-testület, hogy minden költséget biztosít az
átalakulás során, akkor már a költségek harmadik elemében sem differenciálja, hanem teljes egészében
biztosítja az átalakulás során. A határozati javaslat is ezt tartalmazza, illetve a bizottságok is ezt
javasolták. Természetesen az átalakulás végén pontosan számba kell venni, hogy milyen eszközök
átadásáról volt szó és ennek mennyi a társasági adó vonzata, hiszen a kérelmek most jöttek be és
ennek megfelelıen kell majd a tételes elszámolás során a költségvetési rendeletben pontosítani az
intézmények támogatását. Jelenleg a határozati javaslat lényege, hogy a teljes felmerülı költségeket
biztosítja az önkormányzat az átalakult óvodák számára és természetesen a szeptemberi ülésen errıl
részletes tájékoztatást kell adni a képviselı-testületnek, mivel a költségvetési rendeletet is módosítani
kell, számlákkal kell elszámolni. Az új közoktatási törvényben szerepel azaz összeférhetetlenségi
szabály, hogy az intézményvezetı és a fenntartó nem lehet ugyanaz a személy.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, tájékoztatást, majd hozzászólás
hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közoktatási megállapodás alapján az óvodákat
mőködtetı egyéni vállalkozóknak a 100 %-ban igényelhetı normatív finanszírozáshoz
szükséges közhasznú társasággá való átalakuláshoz az önkormányzat tulajdonában lévı de az
általuk használt tárgyi eszközöket térítésmentesen átadja.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete amennyiben az óvodákat mőködtetı egyéni
vállalkozók kérik az átalakulásához, szükséges apporthoz a használt ingatlanokra
vagyonértékő jogot biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Blaha úti, a Kossuth úti, a Polyákhalmi, a
Vásártéri, a Napsugár és Selyem úti óvodákat üzemeltetı átalakult gazdasági társaságoknak az
átalakulással felmerülı, az adóbevallásban megállapított társasági adó kötelezettség összegét
megtéríti.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az átalakulással felmerülı költségeket a korábban
meghozott 69/2003.(III.27.)KT. számú határozata értelmében megtéríti.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. szeptember 30.
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15. napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeiben a 2003/2004-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
néhány szóban ismertesse a napirendi pont lényegét.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a szokásos
feladatát teljesíti az önkormányzat, mivel a közoktatási törvény értelmében az önkormányzatnak
június 30-ig jelenteni köteles az intézmény a kialakítandó létszámokat a következı tanévre. Az
oktatási intézmények ezeket a kérelmüket beadták, mivel a létszámok a törvényes elıírásoknak
megfelelnek átlaglétszám és maximális létszám tekintetében, így a humánpolitikai bizottság javasolja
elfogadásra határozati javaslatot a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, tájékoztatást, majd hozzászólás
hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
I. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2003/2004. tanévben a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon intézményben az alábbi csoportszámok
indítását engedélyezi:
- Általános iskolai oktatás 1-8 évfolyam – 18 csoport
- Speciális tagozat – 5 csoport
- Napközi otthonos ellátás – 9 csoport
- Diákotthoni ellátás – 2 csoport
Határidı:
Felelıs:

2003. augusztus 29.
Farkas Zoltánné igazgató

II. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2003/2004. tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
- Óvodai ellátás – 2 csoport
- Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam 30 csoport
- Napközi otthonos ellátás 13 csoport
Határidı:
Felelıs:

2003. augusztus 29.
Fülöp Istvánné igazgató

III. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2003/2004. tanévben a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi
csoportszámok indítását engedélyezi:
- 9-12. évfolyam
15 tanulócsoport
- 14 évfolyam technikus
1 tanulócsoport
- Kollégium
3 tanulócsoport
Határidı:
Felelıs:

2003. augusztus 29.
Dr. Kovács Béla igazgató
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16. napirendi pont
Közoktatási intézmények beszámolói a 2002/2003. tanévrıl
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a megjelent intézményvezetıket, majd felkérte Hangya
Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy ismertesse a beszámolót.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, hogy a beszámolókat a bizottság
megtárgyalta, jónak tartja és javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek. A bizottsági ülésen
felvetıdött, hogy a hivatal és a humánpolitikai bizottság dolgozzon ki egy egységes szempontrendszert
az évvégi beszámolókra, hogy könnyebben lehessen értékelni, de véleménye szerint így is
értékelhetık. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola alapos részletességgel dolgozta ki és értékelte a
pedagógiai programjának a teljesülését. Nagyon érdekes pedagógiai módszereket is taglal, neveltségi
helyzetképre is vonatkozóan érdekes dolgokat tapasztaltak. Jók a klíma tesztek, melyeket az iskolában
végeznek. Figyelemre méltó, hogy a minıségfejlesztésben milyen élen járnak és milyen példamutató
eredményeket érnek el. A beszámoló tartalmazza a jövıbeni feladatokat is, mellyel a Ladányi Gáborné
igazgatónı átadta a stafétabotot a kinevezett igazgatónınek. A Kner Imre Gimnázium feszegeti a
Közoktatási törvénybıl adódó problémákat, tulajdonképpen 1985. óta forráskivonás van az iskolákban
és igaz, hogy ilyen jellegő béremelés, mint ebben az évben a pedagógusoknak volt. A csökkenı
gyermeklétszám érvényesül az iskoláknál is. A tanári létszám viszont ugyanannyi, mint a korábbi
években. A teljesítményrıl a beszámolóban is felemás dolgokat írtak le, tehát van javítani a
közoktatásban és a középiskolában. A tanulmányi versenyeken szereplı eredmények kimagaslóak az
iskolának.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
I. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Ladányi Gáborné a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának beszámolóját a 2002/2003.
tanévrıl.
II. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Dr. Kovács Béla a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának beszámolóját a
2002/2003. tanévrıl.
III. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Holubné Hunya
Anikó a Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatójának beszámolóját a 2002/2003. tanévrıl.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2002. évi érettségi vizsga
eredményérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
néhány szóban ismertesse a napirendi pont lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy kötelezı beszámolója van errıl az iskoláknak. 68
nappali tanuló tett érettségi vizsgát, ebbıl csak 3 tanuló bukott meg. Az érettségi elnökök véleményét
is tartalmazza az érettségi vizsgákról az elıterjesztés.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület 17 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2003. évben érettségi vizsgát tett tanulók
eredményeirıl készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Liget-fürdı szolgáltatásainak árváltozása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
néhány szóban ismertesse a bizottság véleményét.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, a téma megtárgyalása során a bizottságnak az volt a
véleménye, hogy a díjemelés nem kerülhetı el, egy részt mert megnı az igénybe vehetı szolgáltatások
köre, másrészt a fürdı mőködtetési formájának változása miatt, hogy a gazdálkodás során ne termeljen
veszteséget elengedhetetlen a szolgáltatások árait helyenként jelentısen megemelni. A javasolt árakat
áttekintve a bizottság a felnıtt havi bérlet árát 12000 Ft helyett 10000 Ft-ra javasolta csökkenteni,
ezzel is ösztönözve a rendszeres fürdılátogatókat arra, hogy havi bérletet vásároljanak. A javaslat
összeállítása elıtt megvizsgálták a környékbeli fürdık belépıárait, melyekhez viszonyítva az általuk
javasolt megemelt árak még mindig alul vannak.
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a pénzügyi bizottság
javaslatától eltérıen ık az I. alternatíva szerinti megoldást javasolták Véleményük szerint ezek az árak
reálisak, a nyújtott szolgáltatások színvonala nem marad el az egyéb fürdıkétıl. Mivel az új árak
bevezetésére a szezon után október 1-tıl kerülne sor, a bizottság megfontolásra érdemesnek tartotta,
hogy jövıre a szezon kezdete elıtt un. szezonárak bevezetésén elgondolkodjanak.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a döntés során a gyomai életviszonyokat kellene
figyelembe venni. A magas árak bevezetésével éppen az itt élıket fogják kirekeszteni, megfosztani
attól, hogy a szép, új uszodát használni tudják. A maga részérıl egyik alternatíva szerinti áremelést
sem támogatta, most egy un. téli szezonár bevezetését javasolta az új uszoda használatára, majd a jövı
év tavaszán térjenek vissza a fıszezonban alkalmazandó árakra. Inkább a bérletes ár az, amit
magasnak tartott. Az uszodát elsısorban az itt élı embereknek építik, a diákoknak, nyugdíjasoknak,
aktív korúaknak. Az itteni fizetésekbıl viszont nem sokan tudják a 10000-12000 Ft-os bérletet
megvenni.
Javasolta, hogy a döntést napolják el, és október 1-tıl egy un. téli kedvezı szezonárat vezessenek be,
amit majd jövıre megemelnek.
Az általa javasolt árak: felnıtt havi bérlet 8000 Ft; kedvezményes havi bérlet 5000 Ft; felnıtt heti
bérlet 2000 Ft; kedvezményes heti bérlet 1000 Ft; havi úszóbérlet 4500 Ft; kedvezményes havi
úszóbérlet 3500 Ft.
Nem engedhetı meg, hogy a magas árak miatt elveszítsük a látogatókat, azt azért nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy az uszoda elsısorban a helyieknek épült, nem a látogatóknak.
Véleménye szerint októbertıl nem szabad ilyen mértékben megemelni az árakat.
Katona Lajos alpolgármester véleménye szerint, az elhangzottak mindegyikében van igazság. Azt
azért látni kell, hogy ha az üzemeltetéshez szükséges pénz bevételi ágon nem fog befolyni úgy azt az
önkormányzatnak kell pótolni. Nyilván az is igaz, hogy az árakat nem lehet a csillagos égig emelni,
mert elveszítjük a látogatókat. Ennek ellenére az áremelést most már nem tudjuk elkerülni. Véleménye
szerint az adott viszonyok között a javasolt áremelés mértéke nem olyan magas. A II. alternatíva
szerinti mértéket elfogadhatónak tartotta.
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Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, hogy a tervek szerint az iskolák diákjai részére naponta
meghatározott ideig ingyenes lesz az uszoda használat, ingyenes úszásoktatást vezetnének be. Ennek
részleteit a gazdasági társaság Felügyelı bizottsága fogja kidolgozni. Ugyanakkor gondolkodnak azon
is, hogy a helyi lakosság részére, hogyan tudnák kedvezıbbé tenni a fürdıbelépıt. A maga részérıl is
a II. alternatíva szerinti árakat tartotta elfogadhatónak, viszont ha most nem sikerül konszenzusra jutni,
úgy a szeptemberi ülésre újra át fogják tekinteni.
A bérleteket illetıen tudni kell, hogy ez idáig nagyon sok kedvezményes bérlet került kiadásra, ezt a
jövıben szigorúan ellenırizni kell, az ilyen bérletet csak hivatalosan lehet majd kiadni. Természetesen
a képviselı-testület tagjai a fürdı szolgáltatásait ingyenes veheti igénybe, az erre szolgáló bérleteket
októberben fogják megkapni.
Jenei Bálint az ügyrendi és jogi bizottságának elnöke szintén a II. alternatíva szerinti árakat javasolta,
amit a jövıre vonatkozóan tovább át kell gondolni. A bérletekre célszerő lenne kidolgozni, hogy nem
havi, hanem meghatározott napszámra szóljon a nyári szezonra. Ez sokkal kedvezıbb lenne, biztos,
hogy több gyermek számára vennének a szülık bérletet.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, javaslatokra, módosító
javaslatként terjesztette elı, hogy a II alternatíva szerinti árak pontosításával a döntés halasszák el a
képviselı-testület szeptember havi ülésére.
A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget-fürdı szolgáltatásainak árváltozásáról
szóló döntést elnapolja a képviselı-testület szeptember havi ülésére.
Az alkalmazható árak a július 31-i ülésre elıterjesztett II. alternatíva szerinti árak
pontosításával, a vita során elhangzott vélemények, javaslatok figyelembe vételével
kerül kidolgozásra.
Határidı: 2003. szeptember 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
A Szent Imre Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Csíkné Timár Éva a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondta, a plébánia a benyújtott
kérelmében a lelkészlak felújítására, és az endrıdi városrészen megújított templom megvilágítására
kért anyagi támogatást. A bizottság javaslata, hogy a templomtorony megvilágításához biztosítsanak
400.000 Ft támogatást, oly módon, hogy 200.000 Ft az idei évben, a másik 200.000 Ft pedig a jövı évi
költségvetésbıl kerüljön kifizetésre. A lelkészlak felújításának támogatását a bizottság nem támogatta.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, kérte a képviselı-testületet, hogy a
határozati javaslatot a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szent Imre Katolikus
Plébánia részére 400.-E Ft összegő támogatást biztosít a templomtorony
megvilágításához oly módon, hogy 200.-E forint ez évben, 200.-E forint 2004. évben
kerül kifizetésre.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a következı költségvetésirendeletmódosítás alkalmával a 200.-Ft kerüljön beépítésre, illetve a 2004. évi
költségvetés készítésénél vegye figyelembe, a 200.-E Ft összeget.
Határidı: azonnal
20. napirendi pont
A belterületi földrajzi nevek módosítása és új utca elnevezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés három közterület elnevezésérıl szól. Az egyik a
régi piactéren lévı közterület, ahol a gyomai nyomdászcsalád neves szülötteinek emléket állító közkert
kerül kialakításra. A tér létrehozása indokolja e közterület névváltozását Kner tér néven. A másik a
Vásártéri lakótelepen a volt MOL benzinkút helyén, ahol nemrégiben került elhelyezésre a Pásztor
Jánosról készült mellszobor. A szobrot körül vevı kis zöldterületet javasolják Pásztor János tér néven
elnevezni.
Végül a révlaposi részen a Kölcsey utca, Erkel Ferenc utca és a Fáy András utcát összekötı
földterületnek javasolják a Rév utca elnevezést. Ez a területet az ÁRT bevonta a város belterületébe,
mely három lakótelket érint, melyeknek házszámot csak az utca nevének meghatározása után lehet
adni.
A véleményezı bizottságok ülésén a Rév utca elnevezés váltott ki vélemény különbséget. Tudni kell
azt, hogy nincs olyan kényszerítı körülmény, ami miatt ennek az utcának a Rév utca elnevezést
kellene adni. Amennyiben a képviselı-testület úgy gondolja, hogy ezt az utcát másról kívánja
elnevezni, azt minden további nélkül megteheti, az elnevezésre a késıbbiekben vissza lehet térni. Ezt
az elnevezést a „rév” lejárás miatt javasolták.
A közterületi névváltozások hivatalosan 2004. január 1-tıl léphetnek életbe, az idıközi választás miatt.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga részérıl egyetértett a szóban forgó közterületek javasoltak
szerint történı elnevezésével. Kérte a képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot az elıterjesztés
szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az 1590/1 hrsz-ú piactér és 1590/2
helyrajzi számú üzletsor belterületi közterületek földrajzi nevének megváltoztatásával
és egységesen Kner tér néven történı bejegyzésével, figyelemmel az érintett
hozzátartozók támogató és egyetértı nyilatkozatára. A Testület továbbá egyetért a
2936/1 helyrajzi számú régi benzinkút területének Pásztor János tér, illetve a 924 hrszú földrészlet Rév utca néven történı meghatározásával. Az elızı közterületi
névváltoztatások hivatalosan 2004. január 1-tıl lépnek életbe.
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A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a közterületi névváltozással összefüggı további
szervezési és igazgatási intézkedések megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
21. napirendi pont
A Motorkerékpár Múzeum mőködtetésére kötött megállapodás felmondása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévı érdeklıdık tájékoztatásaként elmondta, Sóczó Elek a
múzeum tulajdonosa az önkormányzathoz intézett levelében közölte, hogy a múzeumot a
továbbiakban nem kívánja mőködtetni, és az önkormányzattal kötött megállapodást fel kívánja
mondani. A levélben köszönetet mondott az elmúlt idıszakban nyújtott erkölcsi és anyagi
támogatásért, és felajánlotta, hogy az idén és jövıre a város vendégeinek megmutatja a múzeumot.
A levél megérkezését követıen személyesen próbált beszélni a családdal, de ık minden további
egyeztetéstıl elzárkóztak. Ezek alapján nincs más lehetıség, mint a múzeum mőködésének biztosítása
érdekében kötött megállapodás felmondása.
Kérte a képviselı-testület témával kapcsolatos állásfoglalását.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint attól függetlenül, hogy a múzeum Sóczó úr magán
tulajdona, utána kellene nézni, hogy ha van olyan értékő motor a győjteményben, amit országosan
védetté lehetne nyilvánítani azt meg kellene lépni, annak érdekében, hogy azt ne lehessen értékesíteni,
esetleg kivinni az országból.
Dezsı Zoltán képviselı a felvetést jónak tartotta. Annak idején ı beszélt a Sóczó család egyik
tagjával, aki elmondta, hogy megkeresték a közlekedési-múzeumot azzal, hogy támogassák a
motormúzeum további mőködését. Erre azonban csak akkor lenne lehetıség, ha Soczó Úr lemondana
ennek a megszerzett értéknek a tulajdonjogáról. Erre viszont ı nem hajlandó, így a védetté nyilvánítás
sem járható.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy mi lett a sorsa a Sóczó úr által
létrehozott bognár-és kocsi múzeumnak? A győjteményben olyan kocsik is voltak, amelyeknek a
helytörténeti múzeum tudott volna helyet biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, a győjteményt Sóczó úr értékesítette, mielıtt
arról a város értesült volna.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, jelen helyzetben két dolgot tehet a képviselı-testület, az
egyik, hogy a két fél között létrejött megállapodást – Sóczó úr szándéka alapján – felbontja. A másik,
hogy a múzeumokról szóló törvényben szabályozottak alapján utána járnak a védetté nyilvánítás
lehetıségének. A védetté nyilvánítás az épületekhez hasonlóan ugyan úgy megoldható, hiszen ez nem
a tulajdonhoz kötıdik, mivel a győjteményre az államnak elıvásárlási joga van, az állam is fogja
védetté nyilvánítani. Az önkormányzatnak mindenképpen jelzéssel kellene élni az illetékes
minisztérium felé, annál is inkább, mert a győjteményben vannak olyan eredeti motorkerékpárok,
melyeken nem történt változtatás, nem után gyártott alkatrészek vannak benne. Ha nem lépnek ebben
az ügyben, az ott lévı vagyon nem csak az önkormányzat, hanem az állam számára is el fog tőnni.
Jakus Imre képviselı kérte, hogy a bognár-kocsi múzeum győjteményében lévı régi tőzoltókocsi
kerüljön vissza vagy a tőzoltó egyesülethez, vagy az endrıdi tájházhoz.
Dr. Dávid Imre polgármester maximálisan támogatta, hogy a lehetıségekhez képest a győjteménybıl,
a muzeális értékő darabokat helyeztessék védettség alá. A képviselı-testület kérje fel a humánpolitikai
bizottságot, hogy a szeptember havi ülésre tekintse át a múzeumokról szóló törvényt, és a
lehetıségekrıl adjon tájékoztatást.
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A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Sóczó Elek (sz.: 1942.
01. 29., an.: Elek Regina) 5500 Gyomaendrıd, Fı út 220. sz. alatti lakossal, a
tulajdonában álló Motorkerékpár Múzeum mőködtetésére kötött megállapodást 2003.
október 1.-el közös megegyezéssel felmondja.
A Képviselı-testület felkéri a Humánpolitikai bizottságot, hogy a szeptember havi
ülésre tekintse át a múzeumokról szóló törvényt, és keressek meg annak lehetıségét,
hogyan lehet a magántulajdonban lévı győjteményt államilag védetté nyilvánítani.
Határidı: 2003. szeptember 25. illetve 2003. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati lakások 2002. évi üzemeltetésérıl
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a bizottság elfogadhatónak tartotta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft beszámolóját az önkormányzati lakások 2002. évi üzemeltetésérıl. Mint a
mellékelt beszámolóból is látható a lakbérhátralék az elmúlt évben 776 e Ft volt. Az új lakások
megépülésével megnıtt a Kft. ilyen irányú feladata, ezen lakásoknál is keletkezett már lakbérhátralék.
Jelenleg három üresen álló lakás van. A 2003 évre tervezett lakbér bevételt elfogadható, a tervezett
összeg körülbelül azonos a felhasználás összegével.
A bizottság nevében javasolta a beszámoló elfogadását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy képez e felújítási alapot Kft a 24 lakás
lakbér bevételébıl.
Fábián Lajos a Kft. ügyvezetıje az érdeklıdésre elmondta, a lakbér bevételt a kft. negyedévente egy
az egyben átutalja az önkormányzatnak. Az elvégzett felújítási munkákat pedig leszámlázzák.
További érdemi hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
197/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati lakások 2002. évi
üzemeltetésérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
23. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselı-testületet, hogy támogassa Tóth Annamária védını
részére az Október 6 ltp. A/5. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítását
mindaddig, még nevezett közalkalmazotti jogviszony fennáll, de maximum 2005. július 31. napjáig.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

254

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Tóth Annamária
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/5. szám alatti bérlı részére, 2003.
augusztus 15. napjától kezdıdıen a Gyomaendrıd, Október 6. ltp.
A/5. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
meghosszabbítja, mindaddig még nevezett közalkalmazotti
jogviszonya fennáll, de maximum 2005. július 31. napjáig.
Határidı: azonnal
24. napirendi pont
Szentmiklósi Zoltánné és társai kárigénye
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a téma nem ismeretlen a képviselı-testület elıtt, hiszen korábban
már szó volt arról, hogy Szentmiklósi Zoltánné keresetett nyújtott be a Szarvasi Városi Bíróságra nem
vagyoni kártérítés címén, hivatkozással arra, hogy férje néhai Szentmiklósi Zoltán egy az
önkormányzat tulajdonában lévı bekerítetlen portán lévı ásott kútba esett, és vízbefulladás miatt
elhunyt. A bírósághoz benyújtott keresetben 8.5 millió Ft és kamatainak megfizetését kérte az
önkormányzattól.
Az önkormányzat részérıl az ügyben ellenkérelem került benyújtásra, melyben vitatták mind a kereset
jogalapját, mind pedig annak összegszerőségét. A bíró nyilatkozata alapján 400-500 e Ft összegő az a
kárigény, amit a felperesnek mindenképpen meg fog állapítani, függetlenül a baleset körülményeitıl.
A bírósági tárgyaláson végül a felek nyilatkozatai alapján lehetıség nyílt a peren kívüli megegyezésre.
Véleményük szerint az önkormányzat részérıl mindenképpen célszerő lesz az egyezség megkötésére
törekedni. Ennek érdekében került sor az önkormányzat tulajdonában lévı Bacsalaposi utca 7.sz. alatti
ingatlan felajánlására felperes részére, melyet a megtekintés után nem vagyoni kártérítés címén
elfogadott, és kinyilatkozta, hogy ezzel egyidejőleg a keresetét visszavonja a bíróságon és az
alperessel szemben semmilyen nemő követeléssel nem él a továbbiakban. A felperes kérelme alapján
az ingatlan a kiskorú gyermekei nevére kerülne bejegyzésre a részére biztosított haszonélvezeti jog
mellett.
Az általa elmondottak, és az elıterjesztésben leírtak alapján kérte a képviselı-testületet az egyezség
peren kívüli megkötésére.
A képviselı-testület részérıl érdemi hozzászólás, vélemény nem volt, a fentiekkel egyhangú 18 igen
szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Szentmiklósi Zoltánné és társai által nem vagyoni
kártérítés iránt indított eljárásban a felperessel történt megegyezés alapján az önkormányzat
tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Bacsalaposi utca 7. szám alatti ingatlant tulajdonukba adja az
alábbi feltételekkel.
1. Az ingatlan tulajdonjoga a felperes Szentmiklósi Zoltánné kiskorú gyermekei nevére kerül
bejegyzésre a részére biztosított haszonélvezeti jog biztosítása mellett.
2. Felperes keresetét visszavonja a Bíróságon, és kijelenti, hogy az alperessel szemben az eljárást
érintıen semmilyen nemő követeléssel nem él a továbbiakban.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a feltételek fennállása esetén felhatalmazza a
polgármestert az ingatlan tulajdonjogának átadására.
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Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete megbízza dr. Varga Imre ügyvédet ( Békéscsaba,
Kinizsi utca 13.) az ügyben szükséges okiratok szerkesztésével valamint az Ügyvédi Törvényben
meghatározottak szerinti képviseletet ellátásával.
Határidı: 2003. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
25. napirendi pont
Tájékoztatás a tőzelhalás elleni védekezésrıl
Csányi István bizottsági elnök hangsúlyozta, sajnos a tőzelhalás fertızés egyre jobban terjed a
településen, a terjedésének megfékezése elleni felhívás ellenére is. A gond az, hogy a lakosok közül
sokan nem is ismerik fel a fertızést, ezért sem teszik meg a szükséges intézkedést. A propagandát
tovább kell folytatni, a helyi sajtóban színes képpel kellene illusztrálni a fertızés tüneteit.
A képviselı-testület a tőzelhalás elleni védekezésrıl szóló tájékoztatót egyhangú 18 szavazattal
tudomásul vette.
26. napirendi pont
A Liget-fürdı infrastrukturális beruházásainak BMTT pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta a megyei területfejlesztési tanács pályázatot hirdetett a
megyei turisztikai látványosságok infrastruktúrája fejlesztésének támogatására. A pályázati lehetıséget
a Liget-fürdıben lévı járdák rendbetételére és egy új játszótér kialakítására szeretnék felhasználni. A
saját erı mértéke a teljes összköltség 25 %-a. Összegszerően: a beruházás nettó költsége 3.395 e Ft, a
saját erı 848 e Ft, az igényelt támogatás 2.546 e Ft.
A maga részérıl javasolta a pályázat benyújtásának támogatását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által meghirdetett Békés megyei turisztikai látványosságok
infrastruktúrája fejlesztésének támogatása c. pályázati felhívásra a Liget Gyógyfürdı
és Kemping területén található összekötı járdák, és új játszótér kialakítása érdekében.
A beruházás nettó költsége (100 %):
Saját erı (25 %):
Igényelt támogatás (75%):

3.395.945 Ft
848,986,2 Ft
2.546.958,8 Ft

Az önkormányzat a saját erıt a 2003. évi költségvetésébıl (6/2003.(II.28.)Kt. Sz.
rendelet) biztosítja.
A beruházás átadását követıen a megvalósított infrastruktúrális létesítményeket
termékértékesítés formájában, térítés ellenében Gyomaendrıd Város önkormányzat
átadja a 2003. július 1-vel létrejött Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató Kft-nek,
ennek megfelelıen az önkormányzat jogosult az általános forgalmi adó
visszaigénylésére.
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A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a beruházás átadását
követıen a szolgáltatói szerzıdést kösse meg a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató
Kft-vel, továbbá felhatalmazza a pályázat benyújtásával, és a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidı: 2003. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
27. napirendi pont
Selyem út építésének II. üteme – DARFT-TTFC pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, ez év áprilisában a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk elutasításra került. Most lehetıség van újabb pályázatot
benyújtani a DARFT-TTFC-re, hátha itt esélyesebbek leszünk.
A maga részérıl javasolta az újbóli pályázat benyújtásának támogatását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/2003. (VII. 31.) 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 Selyem út útépítés II. ütemének megvalósítása
érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 20%-át 5.790.796,6 forintot 2003. évi
költségvetésébıl (6/2003. (II.28.) KT számú rendeletében meghatározott keretbıl és lakossági
hozzájárulásból biztosítja.
A beruházás költsége (100%) :
Igényelt támogatás (80%):
Saját erı (20%):
Ebbıl lakossági hozzájárulás:
Önkormányzati saját erı:

28.953.983 Ft
23.163.186,4 Ft
5.790.796,6 Ft
600.000 Ft
5.190.796,6 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı. 2003. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
28. napirendi pont
Pályázat benyújtása a BMTT-hez a Kner tér kialakítása érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a pályázati kiírás alapján lehetıség van a települések
összképe javításának támogatására pályázatot benyújtani.
Az önkormányzat a Kner tér kialakítására 4 millió Ft támogatást nyert a Széchenyi Terv pályázaton. A
pályázati támogatást 2005 áprilisáig kell felhasználni. A munkálatok július 1-el megkezdıdtek.
A BMTT-hez benyújtandó pályázatban az elıterjesztésben felsorolt munkákhoz szeretnének
támogatást igényelni. A megjelölt munkák tervezett bruttó költsége 14 millió Ft, az igényelt támogatás
ennek 75 %-a, 10 millió Ft. Sikeres pályázat esetén a rendelkezésre álló összegekbıl már 2005
áprilisáig a Kner teret elfogadható szintre tudják kialakítani.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak szerint támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében települések összképe javításának
támogatására meghirdetett BMTT-2003-TU-5 kódszámú pályázati felhívásra a Kner tér
kialakítása érdekében vissza nem térítendı támogatás elnyerésére.
A fejlesztés forrásösszetétele:
BMTT-tıl igényelt támogatás ( 75 %): 10.549.000
Saját erı ( 25 %):
3.516.000
Bruttó összköltség (100 %):
14.065.000

Ft
Ft
Ft

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 3.516.000 Ft
saját erıt a 6/2003. (II.28.) KT. sz. 2003. évi költségvetési rendeletébıl biztosítja (4. sz.
melléklet és 12. melléklet alapján).
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı 2003. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
29. napirendi pont
Regionális Hulladéklerakó DacKAC pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a megyei területfejlesztési tanács Decentralizált
Környezetvédelmi alap Célfeladatok támogatására kiírt pályázata kifejezetten a megyében épülı
regionális hulladéklerakó építésére szólna. Mivel a megyében egyedül gyomaendrıdön készül ilyen
beruházás a szarvasi hulladékátrakó állomással, így esélyesek vagyunk a támogatás elnyerésére. A
pályázatot a hátralévı fejlesztési költségek 18,57 % mértékéig, nettó 55.066 e Ft összegben nyújtanák
be, mely összeget még ebben az évben felhasználásra kerülne.
A képviselık részérıl érdemi hozzászólás nem volt, a pályázat benyújtását egyhangú 18 igen
szavazattal támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, korábbi határozataival
összhangban állóan egyetért a Gyomaendrıdi Regionális Hulladéklerakó mő és
Szarvasi Hulladékátrakó Állomás fejlesztésével, elfogadja annak nettó 675.564.244
ezer Ft-os beruházási költségigényét. A megkezdett beruházás hátralévı, nettó
296.562.441 ezer Ft értékő munkálataihoz szükséges további források biztosítása
érdekében az önkormányzat, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Decentralizált
Környezetvédelmi Alap Célfeladatok támogatására pályázatot nyújt be a hátralévı
fejlesztési költsége 18,57 % mértékéig, nettó 55.066.956 ezer Ft összegben, amely
összeget teljes egészében a 2003. évben kívánja felhasználni.
Az önkormányzat a beruházás megvalósítására társult településekkel kötött
megállapodásnak megfelelıen járul hozzá a saját erı biztosításához. A Képviselıtestület a beruházás hátralévı munkáihoz 15.611.359 ezer Ft-ot saját forrásként a
2003. évi költségvetésben biztosít.
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A beruházás megvalósítására megkötött megállapodás 4. sz. pontjában a felek a
gesztori feladatok ellátásával – így többek között a pénzügyi lebonyolítással és a
pályázatok benyújtásával – Gyomaendrıd város Önkormányzatát bízzák meg. Ennek
alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tárult önkormányzatok korábbi
állásfoglalására is figyelemmel, a pályázatban szereplı nettó összegekre tekintettel
nyilatkozik, hogy a közös tuladjonban és hasznosításban lévı hulladéklerakó ÁFA-ját
visszaigényli, az 1992. évi LXXIV. Törvény 4. § (2) bekezdése és a 2000/123 APEH
iránymutatásra is figyelemmel, mint az adóalanyisággal kapcsolatos jogok
gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére kijelölt képviselı.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat vállalja a regionális
hulladéklerakó önkormányzati többségi tulajdonának legalább 10 évig való
megtartását, és a késıbbiekben csatlakozni szándékozó önkormányzatok lakosainak
települési kommunális hulladékának befogadását.
A Képviselı-testület megbízza a polgármester a határozatból adódó feladatok
ellátásával, a pályázatoz szükséges dokumentumok aláírásával.
Határidı: 2003. augusztus 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
30. napirendi pont
„Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése 19-20-21. öblözet és IV. ütem” beruházás saját
forrásának biztosítása, kivitelezés átütemezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy a kiértesítek szerint az elnyert
TEKI és a VICE támogatási összeg felhasználása 2003. évben 2/3 arányban, 2004. évben pedig 1/3
arányban történhet, ennek megfelelıen a költségek összegébıl is az 1/3 részt 2004. évre célszerő
átütemezni.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a IV. ütem nem készül el ebben az évben. A kivitelezı a
holnapi nap folyamán nyilatkozik arról, hogy ennek ellenére vállalja e a befejezést, amiért az
önkormányzat csak a jövı év tavaszán fog fizetni.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/2003. (VII. 31.) 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
20%-át biztosítja saját forrásként.
A teljes beruházás megvalósításának 1/3 részét átütemezi 2003. évrıl 2004. évre az elnyert
támogatások felhasználásának ütemezésével összhangban.
Források
Céltámogatás
(40%)
KAC (20%)
TEKI (10%)
VICE (10%)
Saját forrás (20%)
ebbıl: lakossági hj.
Összesen:

2003. év
104000

2004. év
51999

52000
26000
26000
52000
27270
260000

25999
13000
13000
25998
13635
129996
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Összesen
155999
77999
39000
39000
77998
40905
389996

A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a 2003. évi költségvetési rendelet soron
következı módosításánál fentieket vegye figyelembe.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a megkötött szerzıdések módosítását
kezdeményezze.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a polgármester elmondta, az ülés megkezdése elıtt az Egészségügyi
Intézmény vezetıje Gedei Margit fıorvos asszony telefonon kereste meg azzal, hogy az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztériumtól kapott tájékoztatás alapján lehetıség lesz korszerő képalkotó
diagnosztikai berendezések beszerzésére pályázat útján. A pályázati kiírás elıtt a minisztérium
felhívást tett közzé, melyben fel kívánják mérni a potenciális pályázók igényeit. A felhívás része, hogy
az intézmény fenntartója támogató nyilatkozatot adjon arra vonatkozóan, hogy támogatja az
intézménynek a pályázaton való részvételét. A pályázathoz szükséges saját erıt illetıen véleménye
szerint azt csak abban az esetben tudják biztosítani, amennyiben kedvezıbb pályázati kondíciók
kerülnek kiírásra.
A kiírásra kerülı pályázaton – mely szeptember hónapban jelenik meg – csak azok az intézmények
vehetnek részt, amelyek a felmérés során az igényüket bejelentették.
Mindezekre figyelemmel javasolta a képviselı-testületnek a támogató nyilatkozat megadását azzal,
hogy a saját erıt abban az esetben biztosítják, amennyiben kedvezıbb pályázati kondíciók kerülnek
kiírásra.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/2003. (VII. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületet támogatja a Városi Egészségügyi
Intézménynek – az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírásra
kerülı – „korszerő képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzésére” irányuló
pályázaton való részvételét.
A képviselı-testület a beruházáshoz szükséges saját erıt abban az esetben biztosítja,
amennyiben kedvezıbb pályázati kondíciók kerülnek kiírásra.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt a polgármester tájékozatta a
jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendek megvitatására zárt
ülés keretében kerül sor.
32. Javaslatok a „Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendıdért” Kitüntetı Emlékplakett
adományozására
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
34. Néhai Békési Józsefné idıskorúak járadéka ügye
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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