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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. szeptember 25-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, 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, és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó
Zsolt osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, helyi sajtó képviselıi,
Érdeklıdı állampolgárok
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselı-testület tagjait, a jegyzı,
aljegyzı urat, az intézmények vezetıit, a polgármesteri hivatal osztályvezetıit, a sajtó képviselıit és az
érdeklıdı állampolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 18 fıs képviselı-testületbıl
jelen volt 17 fı. Czibulka György képviselı elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai
ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Császárné Gyuricza Éva és Babos László képviselıket.
A napirendek megtárgyalása elıtt röviden szólt az elmúlt idıszak fontosabb eseményeirıl:
Elsıdlegesen a képviselı-testület figyelmébe ajánlotta, hogy az új termálkút furására benyújtott
pályázaton 29,4 millió Ft támogatást nyert a város, ami 80 %-os támogatást jelent. A beruházás
költségének nagysága miatt a kivitelezı kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A fúrást
kora tavasszal szeretnék megkezdeni.
Mintegy 53 millió Ft pályázati támogatást nyert a város a szelektív hulladékgyőjtı udvar, veszélyes
hulladékgyőjtı udvar kialakítására és egy új kukás autóra. Ugyanakkor Hunya és a hozzá csatlakozó öt
kistelepülés is nyert a hasonló témájú pályázaton.
A Kommunális hulladéklerakó telep beruházásra a TEKI pályázaton elnyert támogatás szerzıdése is
aláírásra került.
Az elmúlt hétvégén egy autóbaleset következtében elhunyt Korán Márta a Polgármesteri Hivatal volt
dolgozója, aki utóbb a Liget-fürdınél, mint fürdımenedzser volt alkalmazásban. E tragikus esemény
miatt gyors hirtelenséggel kellett intézkedni, és helyére új munkaerıt keresni. Október 23. napjától a
munkakört Baics Katalin fıiskolai végzettségő látja el.
Hunya Község Önkormányzata szeptember 15. napjától kinevezte az új jegyzıt Dr. Hegedős Emıke
személyében. Ezzel Dr. Csorba Csaba jegyzı kirendelése befejezıdött.
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Október 1-tıl a Kistérségi Iroda megkezdi mőködését. E miatt a helyiségeket illetıen kisebb
átszervezéseket kell végrehajtani a hivatalban.
A téli idıjárás okozta károk helyreállítására Vis maior támogatásra benyújtott önkormányzati épületek
közül a Vásártéri lakótelepi óvoda és bölcsıde került felterjesztésre, mivel a többi épületben nem
alapfeladat ellátása folyik, és az épületek nem életveszélyesek.
A nyári szárazság miatt komoly gondok jelentkeztek a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Fı úti
kollégiumának épületében, a falak erısen megrepedtek. A károk helyreállítására vis maior támogatást
nyújtanak be októberben a megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
A szárazság hasonló problémákat okozott magántulajdonban lévı ingatlanoknál is.
Jogszabályi elıírás következtében a Pénzügyi és Gazdasági valamint a Humánpolitikai Bizottság külsı
tagjai is kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A nyomtatványokat az érintettek meg fogják kapni.
Esetleges kérdéseikkel a Jegyzı urat vagy Mucsi Lajosné ügyintézıt keressék fel.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket és a
képviselı-testület tagjait van e napirend elıtti felszólásuk, kérdésük, interpellációjuk.
Timárné Kozma Ágnes képviselı egy a mai nap történt városi eseményrıl tájékoztatta a jelenlévıket.
Bojtos István mozgáskorlátozott kerékpáros érkezett ma Gyomaendrıdre. Bojtos úr Zalaegerszeg
mellett egy kis településen él, onnan indult el. Ma Békéscsabáról érkezett hozzánk, három óra alatt
tette meg ezt a távolságot. 45 éves, motorbalesetben veszítette el a bal lábát. Nagy kitartással és
akarattal indult neki a 16 ezer km-es távnak, amit kerékpáron kíván megtenni. A mai nap 13 ezer km –
t mutatott a kilométer órája.
2003. a mozgáskorlátozottak és a halmozottan fogyatékosok európai éve. Bojtos úr ebbıl az
alkalomból indult el erre az útra, hogy megmutassa; a mozgáskorlátozottak is hasznos tagjai a
társadalomnak, kitartással, odaadással ugyan úgy mindent el tudnak érni.
Bojtos urat a Városi Gondozási Központ látja vendégül, a mai napot és az éjszakát ott fogja tölteni,
holnap pedig tovább indul Füzesgyarmatra.
Megköszönte mindazok segítségét, akik közremőködtek Bojtos úr fogadásánál, a Gondozási Központ
vezetıjének, és a dolgozóknak a szálláshely és az ellátás biztosítását.
Dezsı Zoltán képviselı lakossági érdeklıdésre és személyes tájékozódása céljából az alábbi
kérdésekre kért választ:
- hogyan történt a helyi iskolákban a törvény által biztosított ingyenes tankönyvtámogatás
jogosultságának elbírálása. Voltak szülık, akik kifogásolták az iskola ezzel kapcsolatos intézkedését.
Tudomása szerint a tv. egyértelmően szabályozza kinek jár az ingyenes tankönyv, ezzel szemben az
iskola különbözı kifogásokkal, megjegyzésekkel hárította el a diákokat. Kérdése volt továbbá, hogy
az ingyenes tankönyvjuttatás költségterheit fedezte e az állami normatíva, vagy azt pótolni kellett az
önkormányzatnak.
- történtek e számítások a kormány által tervezett Áfa változás – gáz, villamosenergia áremelés önkormányzati terheit illetıen? Ha igen, ezek milyen mértékőek.
- az APEH ellenırzés eredményérıl van e már információ
- kósza hírként járja a városban, hogy lemond a Polgármester. Van e alapja ennek a híresztelésnek?
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdések egy részére válaszolva elmondta, az Áfa változás
költségkihatása leginkább a jövı évi költségvetésnél, annak tervezése során fog realizálódni. Elızetes
számítások szerint 12-15 millió Ft-ot kalkuláltak. Lényegében itt az a kérdés, mennyi lesz jövıre a
normatív állami támogatás, mert ha az fedezni fogja a megemelt Áfát, akkor nem lesz probléma.
Az APEH vizsgálatról a jegyzıkönyv még nem készült el.
Utolsó kérdésében felvetett témával nem kívánt foglalkozni.
Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános Iskola igazgatója az ingyenes tankönyvtámogatással
kapcsolatos kérdésre az alábbi tájékoztatást adta:
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A közoktatási és a költségvetési törvényben szabályozottak alapján a szülık felé még február
hónapban kiküldte az iskola az ingyenes tankönyv és a kedvezményes étkezési térítési díj igénylésére
vonatkozó nyilatkozatokat. Mint azt a képviselı úr is említette a jogosultak körét a törvény
egyértelmően szabályozta. Ingyenes tankönyv ellátásra jogosultak a három vagy több gyermekes
családok, az egyedül álló szülı által nevelt gyermek, tartósan beteg és fogyatékos gyermekek, illetve
1-7 évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermekek. A jogosultság
megállapításáról –a beérkezett nyilatkozatok alapján – az iskola határozattal döntött. Ez idáig felé
panasz nem érkezett a szülık részérıl, jó néhány esetben volt, hogy az utólagos igényeket is
figyelembe vették, amennyiben a jogosultság fenn állt. El nem utasítottak senkit, az iskola csak a tv.ben szereplı jogcímeket tudta figyelembe venni, és figyelembe is vette. Az elızetes számítások szerint
a normatív állami támogatás fedezni fogja ennek költségét. Az elszámolás határideje szeptember 30.
Farkas Zoltánné a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója elmondta, az iskolában az
ingyenes tankönyv ellátással kapcsolatos dolgok rendben lezajlottak, nekik inkább a törvény
értelmezése okozott problémát. Az iskola tanulóinak 70 %-a volt jogosult erre az ellátásra. Ami
gondot jelent az iskolának, hogy ennek költségét csak úgy tudják fedezni, ha nem fizetik ki a
tanulóknak járó állami tankönyvtámogatást - 2400 Ft-ot-, a normatív állami támogatásból ezt nem
tudják fedezni.
Dezsı Zoltán képviselı a témával kapcsolatban még annyit kívánt elmondani, hogy a szülı konkrét
panasza az volt, hogy az ingyenes tankönyvhöz való jutásnak az volt a feltétele az iskola részérıl,
hogy abba a diák nem jegyzetelhet, és év végén azt vissza kell, hogy adja.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, sem személyesen hozzá, sem pedig a hivatal illetékes
ügyintézıjéhez nem érkezett panasz a felvetett témával kapcsolatban. A tankönyvellátás biztosítása
rendben és fegyelmezetten zajlott le a város valamennyi iskolájában. Az elképzelhetı, hogy volt, ahol
más formában biztosították az ingyenes tankönyvet, hiszen az a könyvtári ellátásban is megoldható.
Erre a jogszabály is lehetıséget ad, ugyanis nem tulajdont, hanem ingyenes tankönyvellátást kell
biztosítani. Véleménye szerint a félreértés ebbıl adódhatott.
További képviselıi kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megadta a hozzászólás lehetıségét a
jelenlévı érdeklıdıknek.
Halászné Dr. Balog Erzsébet hozzászólásában két egymással összefüggı témával kapcsolatban
mondta el sérelmeit, észrevételeit.
Az egyik, hogy a képviselı-testület március havi ülésén személyesen adott át egy levelet a jegyzı
úrnak, melyre a mai napig nem kapott választ. A levélben kérte, hogy az önkormányzat pedagógiai
szakértı segítségét igénybe véve vizsgálja meg, hogy a pedagógiai programot a Kis Bálint Általános
Iskola hogyan tudja ellátni. Véleménye szerint nem csak tiszteletlenség, hanem törvénysértı is, hogy
erre választ nem kapott. Ezt a véleményét a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal is alátámasztotta.
A másik, hogy a képviselı-testület február havi ülésén kérte, hogy a testület vizsgálja meg a Kis Bálint
Általános Iskolában elrendelt 4 fı pedagógus létszámleépítésnek a jogosságát. Az akkori szavazásnál
az alábbi eredmény született: 2 igen, 7 nem, és 8 tartózkodott. A jegyzı úrnak akkor tudnia kellett
volna, hogy ez így nem határozat. Nem mondhatták volna ki azt, hogy igen a képviselı-testület azt a
határozatot hozta, hogy nem vizsgálja meg. Ezt a közigazgatási hivatal szintén megerısítette.
Nagyon szerette volna tudni, hogy miért kellett az iskolából elmennie, mikor a közel 40 éves
pályafutása alatt a munkájával nem volt probléma. Ezt a kérdést feltette úgy a Polgármester úrnak,
mint az iskola igazgatójának. A polgármester úr válasza az volt, hogy ezt az intézmény vezetıje
intézte. Véleménye szerint az intézmény vezetıje nem követ el ilyen szakmai hibát, hogy elküldi a
pedagógust, és nem tudja megoldani a szakos ellátást.
Az igazgató nı pedig azt válaszolta; a polgármester úr óhaját teljesítette, hajtotta végre.
Ezáltal a szakos ellátottság minden területen nincs megoldva az iskolában. Jelenleg a felmentési idejét
tölti, a hozott döntéssel kapcsolatban pedig bírósági pert indított.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetett témára az alábbiakban kívánt reagálni:
Véleménye szerint, ha a közigazgatási hivatalnak bármilyen problémája lett volna a testületi
jegyzıkönyvvel, a szavazati aránnyal, azt megkifogásolta volna, mint ahogy azt más esetekben is
megtette. Ami az iskola pedagógiai programjának felülvizsgálatát illeti; a jegyzı feladata és hatásköre
eldönteni, hogy egy adott intézménynél – egyeztetve annak vezetıjével, és a kollektívával szükségesnek tartja e egy ilyen vizsgálat lefolytatása, vagy nem. A szóban forgó iskolánál ezt nem
tartotta szükségesnek, amelyrıl az iskola vezetését is tájékoztatta.
A képviselı-testület létszámleépítéssel kapcsolatos döntését a bíróság meg fogja vizsgálni, és dönt
ebben a kérdésben, melyet a képviselı-testület, illetve az intézmény vezetıje vagy elfogad, vagy
jogorvoslattal él.
Fülöp Istvánné igazgatónı véleménye szerint ez nem a képviselı-testület elé tartozó téma. Annak
ellenére, hogy az iskola fenntartója a képviselı-testület vannak dolgok, amelyekrıl az
intézményvezetıje önállóan dönt. Ennek a döntésnek a meghozatalkor figyelemmel volt a beiratkozott
tanulók létszámára, és az óraszámok csökkentésérıl szóló rendeletre. Ezek alapján számolta ki a
csoportszámokat, az ellátandó órakeretet, a napközis igényeket, és az ehhez szükséges pedagógus
létszámot, ami 60 fı. Mivel az intézményben 4 fı pedagógus volt, aki évek óta nyugdíjellátásban
részesül, ezért esett rájuk a választás. A létszámleépítés miatt szakmailag az iskolában nem maradt
ellátatlan óra. Erre a döntésre nem kényszerítette senki, ma sem döntene másként, mint akkor tette. A
döntés törvényességét pedig, majd a bíróság eldönti.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, a Halászné Dr. Balogh Erzsébet által említett szavazás
eredménye egyértelmő volt, hiszen a javaslat nem kapta meg a többségi igen szavazatot.
Arra a kérdésére, hogy miért ı lett elbocsátva, egyértelmő a válasz; azért, mert a kevesebb diák mellé
nem kell annyi pedagógus. Talán elvárná azt, hogy a pályakezdı fiatalok maradjanak állás nélkül.
Kétségtelenül igaz lehet, hogy jó pedagógus, de az a vihar, amit a téma körül felkavart, a józan
értékítélet hiányát mutatja. Véleménye szerint, ha valaki egyszer elérte a nyugdíjkort, a fiatal
pályakezdık pedig sorban állnak az állásért, emberi kötelességünk átadni a helyünket, és hagyni ıket
dolgozni.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a hozzászólásokra annyit kívánt reagálni, hogy amennyiben ı az
iskolában a 61. pedagógus lett volna, szó nélkül állt volna fel. İ viszont az 57. pedagógus volt és nem
a 61. Jelenleg sincsenek 60-an. 40 évi munkaviszony után annyit azért megérdemelne, hogy azok, akik
döntenek a sorsa felıl választ adjanak. Az, hogy nyugdíjas nem indok, mert lehet valaki még 65 éves
korában képes arra, hogy dolgozzon. A gyermekek érdekeit kellene figyelembe venni.
Szmolnik Lajos a Gyóni Géza utca lakóinak képviseletében kérte, hogy az utcában a csatornázás
miatt tönkre tett útburkolatot ne csak az utca két végén javítsák ki, hanem az egész szakaszt állítsák
vissza az eredeti állapotba.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetı urat, és Fábián Lajos urat a
Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjét, vizsgálják meg a kérés teljesítésének lehetıségét. Addig is kérte az
utca lakóinak türelmét.
További állampolgári hozzászólás, bejelentés nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban szereplı sorrenden annyiban javasolt változtatni, hogy a 4. napirendként
szereplı Hulladéktömörítı kompaktor beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyú
elıterjesztést az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a
képviselı-testület. Továbbá 29. napirendként a Bérlakás pályázat, 30. napirendként pedig az Iskola út
építésére vonatkozó árajánlatok értékelése tárgyú elıterjesztéseket javasolta megtárgyalni.
A képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
219/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A 2003. évi költségvetés elsı féléves teljesítése
Önkormányzati rendeletek módosítása
Szerzıdéskötés a Liget-fürdı Szolgáltató Kft-vel
Tájékoztató a 2003. évi Sportalap II. félévi tartalék felosztásáról
Gyomai Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
A Városi Zene-és Mővészeti Iskolában a 2003/2004 –es tanévben indítandó tanulócsoportok
és létszámok, valamint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda napközis csoport
növekedésének jóváhagyása
7. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatójának beszámolója
8. Városi Családsegítı Központ alapító okiratának felülvizsgálata
9. Városi Zene-és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
10. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola támogatási kérelme
11. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon Phare pályázata
12. Állásfoglalás óvodáskorú gyermekek kollégiumi elhelyezésérıl
13. Városi Egészségügyi Intézmény kapacitásmódosítási kérelme
14. Liget-fürdı bejáratának látványterve
15. A Fı út 81/1. (Enci) alatt lévı ingatlanok értékesítése
16. Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek és szerzıdéskötés
17. Bánomkerti városrész szennyvízcsatorna építési kérelme
18. A Hantoskerti üdülısor szennyvízrákötését lehetıvé tevı hozzájárulás kivetése
19. A város belterületén a közvilágítás bıvítésére benyújtott lakossági kérelmek
20. Tájékoztató a 2003. évben építendı utak kivitelezésérıl
21. Tájékoztató a 2003 év folyamán végzendı járdajavítási munkákról
22. Tájékozató a városban folyó és elıkészítés alatt álló telekommunikációs és informatikai
beruházásokról
23. Kardos lakossági folyékony hulladék elhelyezési kérelme
24. TTI Euróvia Kft. ajánlata
25. Testvérvárosi kapcsolat felvétele Schöneck városával
26. Szujó Márta Gye, Hunyadi u. 11. sz. alatti lakos ösztöndíj pályázata
27. Fasola Adeola Nuraini Gye, Sugár u. 95.sz. alatti lakos szolgálati bérlakás igénylése
28. Hornok Károly Gye, Bethlen G. u. 14. alatti lakos hulladék felhalmozási ügye
29. Bérlakás pályázat
30. Iskola út építésére vonatkozó árajánlatok értékelése
31. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kérte a képviselık véleményeit, hozzászólásait.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
220/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 90/2003.(IV.24.), 100/2003.(IV.24.),
109/2003.(V.29.),
146/2003.(V.29.),
154/2003.(VI.26.),
155/2003.(VI.26.),
161/2003.(VI.26.), 164/2003.(VI.26.), 181/2003.(VII.31.), 190/2003.(VII.31.),
196/2003.(VII.31.), 315/2002.(XII.19.) KT. számú határozatokról készült jelentést
elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. Napirendi pont
A 2003. évi költségvetés elsı féléves teljesítése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Bencze Lajosné és
Kovácsné Oláh Veronika okleveles könyvvizsgálókat, majd felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét tegye meg szóbeli összefoglalóját a beszámolóval kapcsolatban.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elsısorban a beszámoló fı számait kívánta ismertetni a jelenlévı
érdeklıdık tájékoztatására. A beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta, így annak tartalma
ismeret a testület tagjai elıtt.
Az önkormányzat költségvetésének elsı féléves bevétele 1.754.141 e Ft-ban teljesült. Ugyanakkor a
kiadás 1.70.083 e Ft. A bevételek és a kiadások is mindig több struktúrájúak. A bevételek között – a
mőködési a fejlesztési bevételeket levéve- elmondható, hogy az önkormányzat mőködési bevétele
ÁFA bevétel nélkül 49,56 %-ban teljesült. A fejlesztési bevételek már nem mutatnak ilyen szép
számot. Ennek oka, hogy a költségvetésben elıirányzott fejlesztések nagy része áthúzódott a második
félévre, illetve a pályázati pénzek utólagos lehívása.
Az összes mőködési kiadás teljesülése 50,35 %, az idıarányos teljesítésnek megfelel. Külön az
intézmények gazdálkodására nem kívánt kitérni, arról június hónapban már kaptak egy elızetes
tájékoztatást. A teljesítésük idıarányos, voltak intézmények, ahol a téli hónapokban a főtési kiadások
jelentısen megnıttek. Ezt a nyári hónapok kompenzálják, bíznak benne, hogy az év hátralévı
idıszakában tarthatók lesznek a kiadási tervek.
Mint már említette, a felújítások, és a felhalmozási kiadások nagy része a második félévben valósul
meg, illetve a költségvetésben bizonyos pályázatokhoz kötött felújítások, vagy áthúzódnak, vagy
sajnálatosan elmaradnak a pályázatok elutasítása miatt. Az egyik ilyen jelentıs beruházás lett volna a
Kis Bálint Általános Iskola fejlesztése, mely a címzett támogatás hiányában elmarad.
A második félévben igen feszített pénzügyi gazdálkodást folytat az önkormányzat. Jelenleg 300-400
millió Ft között van a kintlévıség, amit saját bevételbıl képtelenség finanszírozni. E miatt a 150.000 E
Ft összegő likvid hitel felvételét nem tudták elkerülni.
Az elsı félévben az önkormányzat hiánya 52.403 E Ft volt, a jelenleg rendelkezésre álló információk
alapján év végére ez az összeg 18-20 millió Ft-ra csökken.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kovácsné Oláh Veronika okleveles könyvvizsgáló hozzászólásában elmondta, az önkormányzat elsı
féléves teljesítése döntıen idıarányos volt. Nem kis dolog az, hogy a mőködési elıirányzaton belül a
döntı súllyal szereplı személyi és dologi kiadások szintén teljesítés arányosan kerültek
megvalósításra. Megítélése szerint ez az alapos költségvetési tervezésen túlmenıen a fegyelmezett
intézményi, és önkormányzati gazdálkodásra is utal.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az elsı félévi gazdálkodás tekintetében a kiegyensúlyozottságot, a
pénzügyi teljesítésnek megfelelıen, a pénzügyi feltételrendszer megléte a tervezett keretek közötti
tartásával tudták biztosítani. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvvizsgálói jelentésben
is jelzett második félévre utaló döntések feltétel rendszerét képezik az éves szintő jó gazdálkodásnak.
A könyvvizsgálat nevében, a jelentésben leírtakra is figyelemmel javasolta a képviselı-testületnek az
elsı félévi beszámoló elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester az elmondottakat annyiban kívánta kiegészíteni, hogy az önkormányzat
kintlévıségei várhatóan csak a jövı év februárjában fognak beérkezni. Az év végére elırevetített 18
millió Ft-os hiány tükrében azért nincs ok aggodalomra, viszont a likvid helyzet szempontjából
esetenként adódnak nehézségek. Jövıre azért bíznak abba, hogy olyan helyzetbe kerül az
önkormányzat, hogy az EU-s pénzek lehívásához a saját erı majd rendelkezésre áll.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
221/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének
I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.
Az államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70.§ és a 79. § (1) bekezdése alapján
kapjon tájékoztatást a Képviselı-testület a háromnegyed éves költségvetési helyzetrıl.
Határidı: 2003. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2. Napirendi pont
Önkormányzati rendeletek módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden tájékoztassa a jelenlévıket a
rendelet módosítás lényegérıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, melyekrıl a
képviselı-testületnek külön-külön kell dönteni. Az egyik a „személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 17/2003.(VII.7.)KT. sz.
rendelet, a másik „ a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2003.(IV.24.) KT. számú rendelet.
Az elıbb említett rendelettel kapcsolatban a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak volt észrevétele.
A Képviselı-testület az eredeti rendeletben úgy rendelkezett, hogy az intézménybe történı felvételrıl
az intézményvezetı dönt. A szociális törvény és a képviselı-testületi rendelet is ismeri a
soronkívüliség fogalmát. A soronkívüliségre meghatározott esetekben kerülhet sor, ha olyan ellátási
problémák vannak, amikor az intézményvezetınek azonnal dönteni kell. A szociális törvény
szabályozza azt, hogy milyen esetekben kerülhet be az ellátott soron kívül az intézménybe, illetve,
hogy kiknek kell ezzel kapcsolatban dönteni – az intézmény vezetıje, az intézmény orvosa, és az
intézményt fenntartó képviselıje. Rendeletünkben az volt a pontatlanság, hogy ebben a kérdésben nem
az intézményvezetıje döntött, hanem egy három fıbıl álló soron kívüli bizottság. Ebben az esetben
viszont elvonásra kerül az intézményvezetı hatásköre. A közigazgatási hivatal ezt kifogásolta meg,
teljesen jogosan. Mindezekre figyelemmel javasolják a rendelet ennek megfelelıen történı
módosítását.
A gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata során úgy ítélték meg, hogy nem szükséges a vagyoni
helyzet vizsgálata, amelyre a jogszabály lehetıséget biztosít. Ahhoz azonban, hogy ez a lehetıség
meglegyen az önkormányzatnak a helyi rendeletében szabályozni kell. Mivel elıfordultak olyan
esetek, amikor szükség volt a vagyoni helyzet vizsgálatára ezért javasolják, kerüljön vissza a régi
rendeletbıl a vagyoni helyzet vizsgálatára való felhatalmazás lehetısége.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Jegyzı úrnak a szóbeli tájékoztatást, majd megkérdezte a
képviselıket, van e kérdésük, észrevételük a rendelet-tervezetekkel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában a Polgármester a rendeletek megalkotására kérte fel a képviselıket. Kérte,
hogy a két rendelet-tervezetrıl külön-külön szavazzanak. A döntés elıtt felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület figyelemmel az elhangzottakra, egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/2003.(….)KT. számú rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról
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A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/2003.(….)KT. számú rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2003. (IV. 24.) KT. rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
Szerzıdéskötés a Liget-fürdı Szolgáltató Kft-vel
Dr. Csorba Csaba jegyzı elıljáróban a határozati javaslat kiegészítésére tett javaslatot, amely szerint
képviselı-testület utasítsa a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a szerzıdés 7. pontjában
foglaltakat a soron következı testületi ülésig vizsgálja meg, és véleményét terjessze a képviselıtestület elé. A bizottság a vizsgálat lefolytatásába szakértıként vonja be az önkormányzat, valamint a
Kft könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálókat, továbbá Dr. Varga Imre ügyvédet.
A határozat kiegészítését az alábbiak miatt javasolta: a szerzıdés elsıdlegesen arra vonatkozik, hogy
az önkormányzat a létrehozott Kft-nek a szerzıdés mellékletében szerepelı vagyontárgyakat
üzemeltetésre átadja. Ahhoz, hogy a Kft ezt a vagyont kezelni tudja, mint bérlı szükséges ezt a
szerzıdést megkötni. A 7. pontban kerül szabályozásra, hogy az önkormányzatot milyen bevétel illeti
meg. A fürdı beruházás során az egyik leglényegesebb kérdés az ÁFA visszaigénylés volt. Erre akkor
nyílik meg a lehetıség, mikor a Fürdı, mint költségvetési intézmény megszőnt, és az üzemeltetésre az
önkormányzat létrehoz egy Kft-t és haszonszerzés céljából adja át ezeket a vagyontárgyakat- beleértve
az újonnan megépülı gyógyfürdı részt is. A beruházás nem fejezıdött be, így annak lezárását
követıen a szerzıdést ismételten át kell tekinteni és a szükséges módosításokat el kell végezni.
Javasolta továbbá, hogy a szerzıdés a fentiek miatt csak határozott idıre kerüljön megkötésre.
Katona Lajos alpolgármester üdvözölte a Jegyzı úr által tett kiegészítı javaslatot. A Kft. Felügyelı
Bizottsága részérıl is felmerültek bizonytalanságok, annak ellenére, hogy a szerzıdés tervezetet
elfogadásra javasolták. A mostani tervezet elég sok bizonytalanságot hord magában, így fel kell
készülni arra, hogy több alkalommal is szükséges lesz módosítani. Annál is inkább, mivel nem csak
egy új szervezet kezdi meg mőködését, hanem egy olyan beruházás is folyamatban van, ami sem
technikailag, sem pénzügyileg még nem fejezıdött be, ráadásul máig tisztázatlan jogi kérdések is
vannak. Mindezek alapján helyesnek tartotta, hogy ezt a szerzıdést idınként felülvizsgálják, mert
úgyis eltelik jó néhány hónap, mire kialakul, hogy hogyan lesz jó.
Számára nem csak az a lényeg, hogy pontosan meghatározzák a díj mértékét, hanem az is fontos, hogy
ez a Kft. olyan céllal mőködjön, amiért azt létrehozták. Egy olyan önálló jogi társaságként,
gazdaságilag elkülönülten mőködjön, aminek pontosan nyomon lehet követni a gazdálkodását, és meg
lehet ítélni a mőködésének a milyenségét.
Császárné Gyuricza Éva képviselı egyetértett a kiegészítı javaslattal, sıt véleménye szerint addig
nem is kellene dönteni a szerzıdés-tervezetrıl, míg a felmerülı bizonytalanságok le nem tisztázódnak,
a szakértık nem jutnak konszenzusra ebben a kérdésben. Ugyanakkor nem tartaná hasztalannak, ha
más hasonló módon mőködı fürdıkkel is konzultálnának.
A fentieken túlmenıen véleménye szerint foglalkozni kellene azzal is, hogy ez a beruházás
megtérüljön. A szerzıdés –tervezetben nem látta azokat a biztosítékokat, garanciális feltételeket, arra,
hogy ezt az 1 milliárd Ft-os vagyont a Kft gazdaságilag és mőszakilag is megalapozottan fogja
mőködtetni.
Fontosnak tartaná az értékcsökkenési leírást, ugyanakkor a tervezet 1. pontjának is jelentıs Áfa
tartama van, a 7. pont mellett ezt is nagyon fontosnak tartotta. Továbbá számítást kellene végezni a
tervszerő karbantartás költségvonzatára, a kft. üzleti tervét, a gazdaságossági számítását legalább
három évre el kellene végezni.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı mindenképpen javasolta a képviselı-testületnek, hogy ma döntsenek ebben
a kérdésben, annál is inkább, mert a fürdınek kell valamilyen felhatalmazás ennek a vagyonnak a
mőködtetéséhez. Az 1. pontot illetıen; mivel nem tulajdonba adás, hanem bérletbe történı átadásról
van szó a 7. pont vizsgálatát mindenképpen fontosnak tartotta.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozta a döntés esetleges
elnapolásával a fürdı gazdálkodását lehetetlenítenénk el abban a tekintetben, hogy itt havi
beszámolások, ÁFA elszámolások merülnek fel. Július 1-tıl a fürdı, mint Kft mőködik. A fürdı
vezetıje – a Felügyelı Bizottság kérésére – folyamatosan készíti a terveket, számításokat.
Az értékcsökkenési leírást illetıen; természetesen azt bele lehet kalkulálni a bérleti díjba, a kérdés
viszont az, hogy ezt ki fogja „lenyelni”. Azt ugyanis nem várhatják el a fürdıtıl, hogy 10 év alatt ez az
1 milliárd Ft-os beruházás megtérüljön.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, nem a nyereségre gondolt, hanem arra, hogy
legyen meg a feltétel és a fedezet a folyamatos mőködéshez és felújításhoz.
A szerzıdés-tervezetben ezt nem látja biztosítottnak.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, tudomásul kell venni, hogy a fürdıberuházás közvetlenül
soha nem fog megtérülni. A kérdés csupán az, hogy az önkormányzatnak mennyit kell pluszban
rákölteni. Elsı években 10 millió Ft-ot biztos. Az, hogy nyereséges legyen sok, rajtunk kívül álló
dologtól is függ.
A maga részérıl azt javasolta, hogy a szerzıdés-tervezetet a mai ülésen fogadja el a képviselı-testület
a jegyzı úr által javasolt kiegészítéssel, miszerint a Képviselı-testület utasítsa a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot, hogy a szerzıdés-tervezet 7. pontjában foglaltakat az október havi testületi
ülésig ismét vizsgálja meg, és véleményét terjessze a képviselı-testület elé. A bizottság a vizsgálat
lefolytatásába szakértıként vonja be az önkormányzat, valamint a Kft könyvvizsgálatát ellátó
könyvvizsgálókat, továbbá Dr. Varga Imre ügyvéd Urat.
A képviselı-testület a határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel 16 igen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
222/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete szerzıdést köt a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társasággal a határozat mellékletében foglaltak szerint.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a
szerzıdés 7. pontjában foglaltakat vizsgálja meg, és véleményét terjessze a képviselı-testület október
havi ülésére. A vizsgálat lefolytatásába szakértıként vonja be a Liget-fürdı Szolgáltató Kft, valamint
az önkormányzat könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálókat, és Dr. Varga Imre ügyvéd urat.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést az
október havi tárgyalást követıen a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társasággal megkösse 2003. augusztus 1-i visszamenıleges hatállyal.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat által
folyamatban lévı és megvalósított beruházások mőszaki átadás átvételét követıen intézkedjen a
szerzıdés mellékleteinek módosítására.

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a jelenleg folyó „Liget – fürdı fejlesztése” beruházás
lebonyolításával Vass Ignác ügyvezetı igazgatót bízza meg.
Határidı: 2003. október 30. illetve 2003. december 31.
Felelıs: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Dr. Dávid Imre polgármester

280

4. Napirendi pont
Tájékoztató a 2003. évi Sport alap II. félévi tartalékának felosztásáról
Tájékoztató a Gyomaendrıdi Városi Sportegyesület II. félévi támogatásának felülvizsgálatáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a
tájékoztató szóbeli ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta a bizottság megvizsgálva a II. félévi sportalapra
benyújtott kérelmeket, a sportszervezetek részére az alábbi támogatást állapította meg:
Motocross SE 200.000 Ft, Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület 200.000 Ft, Judo Club 50.000 Ft,
Gól –Suli Alapítvány 50.000 Ft, továbbá a szaloncukor kupára érkezı nagyenyedi csapat
vendéglátásához 200.000 Ft.
Ezzel egyidejőleg a bizottság felülvizsgálta a Városi Sportegyesület II. félévi támogatását. A
sportegyesület az I. félévben kapott 1.800.000 Ft-ot, míg a II. félévben ugyanennyi összegő támogatást
nyert. Az egyesület a támogatást az NB-III. bajnokságon való részvételre kívánja fordítani. A
probléma ezzel kapcsolatban, hogy az NB-III-ban „méltányossági alapon” maradt benn a csapat, ezért
a bizottság véleménye szerint a II. félévre csak annyi összegő támogatásra jogosult, mint a
Gyomaendrıd FC. Mindezek alapján a bizottság határozatában a támogatás összegét 1.485.000 Ft-ban
állapította meg, és a 315.000 Ft különbözetet tartalékba helyezte.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, véleményük a bizottság
döntésével kapcsolatban.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület a tájékoztatást 15 igen szavazattal, 1
ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
223/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Sport alap II. félévi tartalékának
felhasználásáról, illetve a Gyomaendrıdi Városi Sportegyesület II. félévi
támogatásának felülvizsgálatáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont
Gyomai Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent Mag Lajos plébános
urat, majd megkérdezte, kíván e szóbeli kiegészítést tenni.
Mag Lajos plébános elmondta, a Fı úton lévı templom mőemléki épület, mely hozzátartozik a város
szívéhez és lelkületéhez. Ez idáig sikerült a templomtornyot, és a tetıt felújítani. Jelenleg a
mőemlékvédelem alatt álló templomkripta tetejének renoválását szeretnék elvégezni, melyhez 100.000
Ft összegő vissza nem térítendı támogatást kérnének az önkormányzattól. 2002-ben erre a célra
250.000 Ft-ot kaptak az önkormányzattól, valamint az erre a célra felvett kölcsön is kevésnek
bizonyul, ezért kérik a további 100.000 Ft támogatás megállapítását. A felújított templom a vallási
hívek ápolására, a jó erkölcs növelésére és a város díszére fog szolgálni.
Kérte a Képviselı-testületet, hogy a kért támogatást megítélni szíveskedjen.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a Plébános úrnak a hozzászólást, majd megkérdezte a
képviselıket, van e kérdésük, észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban.
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a Plébános úrnak a templom felújítása érdekében
tett tevékenységet, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amely szerint a képviselıtestület a templomkripta tetejének renoválásához 100.000 Ft összegő vissza nem térítendı támogatást
nyújt.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
224/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomai Római Katolikus Plébániának a
kezelésében álló, mőemlékvédelem alá tartozó templomkripta tetejének renoválásához
100000,- Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt, melyet az önkormányzat támogatási
megállapodás megkötése után folyósít.
A támogatást a 194/2003. (VII.31.) KT sz. határozat figyelembevételével nyújtja. Amennyiben
a Szent Imre Katolikus Plébánia részére - templomtorony megvilágításához – 2003. évre
megállapított 200000,- Ft támogatást a plébánia nem veszi igénybe, ennek az összegnek a
terhére, illetve a templomtorony világítás megvalósulása és az összeg felhasználása esetén a
100000,- Ft támogatás elkülönítésérıl a Képviselı-testület a késıbbiekben dönt.
Határidı: 2003. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
A Városi Zene és Mővészeti Iskolában a 2003/2004-es tanévben indítandó tanulócsoportok és
létszámok, valamint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda napközis csoport növekedésének
jóváhagyása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a zene-és mővészeti iskola a törvényi elıírásoknak
megfelelıen készítette el a tanulócsoportok és létszámok jóváhagyására irányuló kérelmét. Mint
ismeretes az iskolában jelentıs tanulói létszámcsökkentést okozott az elmúlt évben a néptánc oktatás
kiválása, de a mővészeti ágak szerinti létszámmegosztásból látható, hogy az iskolában jelenleg 380 fı
körül van a tanulói létszám. A bizottság javaslata, hogy engedélyezzék az iskolában a határozati
javaslat szerinti csoportszámok indítását.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál a képviselı-testület a július havi ülésén hozott döntésében
13 napközis csoport indítását engedélyezte. Az iskola igazgatónıje szeretné ezt két csoporttal még
megnövelni. A növekedés oka, hogy a törvényi rendelkezések miatt több gyermek jutott
kedvezményes étkezési lehetıséghez, a szülık viszont csak a tanévkezdéskor jelezték a gyermek
napközis ellátásának igényét. Az elızetes felméréseken túl plusz 39 gyermek ellátását kell az
intézménynek biztosítani. A bizottság szintén javasolja, hogy engedélyezzék a plusz két napközis
csoport indítását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a képviselıket, a
jelenlévı intézményvezetıket van e hozzászólni valójuk.
Katona Lajos alpolgármester megkérdezte: a bizottsági üléseken a téma tárgyalása során felvetıdött,
hogy a Wolf Tünde által vezetett alapítványi Körösmenti Alapfokú Mővészeti iskola egyre több olyan
képzést szervez, amely a városi zene-és mővészeti iskolában is mőködik. Van e veszélye annak, hogy
e miatt az általunk fenntartott iskolában létszámproblémák lesznek.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök csatlakozva az alpolgármester úr felvetéséhez, kezdeményezte egy
ad-hoc bizottság felállítását a Polgármester úr, az általános iskolák, a zene-és mővészeti iskola
igazgatóinak részvételével, és egy egyeztetı fórum alkalmával, melyre hívják meg az alapítványi
iskola vezetıjét, és az egyházi iskola igazgatóját, vizsgálják meg a városi alapfokú mővészeti oktatás
helyzetét. Valóban harc van a gyerekekért, az alapítványi iskolába jelenleg 600 gyermek jár,
ugyanakkor a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola is gondolkodik azon, hogy a képzımővészeti
tagozatot helyileg próbálja bevezetni. Számtalan kérdés merül fel, melyekre választ kell találni. Az
önkormányzatnak nagy erıfeszítéseket kellett tenni azért, hogy a néptánc oktatás megszőnése után a
zeneiskolát talpra állítsa. Ezt a befektetést nem hagyhatjuk veszni hagyni, meg kell találni azt a
konszenzuson alapuló megoldást, amely minden érintett számára megfelelı. Javasolta, hogy ez az
egyeztetı fórum októberben jöjjön létre, majd az eredményrıl a soron következı vagy a novemberi
ülésen a szakbizottság illetve a képviselı- testület kapjon tájékoztatást.
Farkas Zoltánné a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Igazgatója elmondta, a képzımővészeti alap
létrehozását már tavasz óta tervezi az iskola, ezt a szándékukat jelezték is a fenntartó felé. Jelenleg kb.
60-70 tanuló részesül képzımővészeti oktatásban, ezért teljesen logikus lenne, ha ezt az ágazatot
házon belül létrehozná az iskola. Természetesen a felmerült problémák megoldásához partnerként fog
hozzá állni, a gyermekek érdekében konszenzusra kell jutni.
Holubné Hunya Anikó a zene és mővészeti iskola igazgatója hangsúlyozta ez a probléma közel 100
gyermeket érint. Ha ez a létszám „kiesik”, az iskola mőködésképtelenné válik.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az elhangzottakra elmondta, a probléma nem ismeretlen a
városvezetés elıtt. Látni kell azonban, hogy a zene és képzımővészeti oktatás nem tartozik az
önkormányzat kötelezıen ellátandó alapfeladatai közé, ezért egy bizonyos határon túl nem tehetnek
mást, mint azt mondják, hogy a továbbiakban a feladatot lássák el az intézmények. Ez viszont nem
biztos, hogy a város, az itt élı gyermekek érdekeit fogja szolgálni. Ettıl függetlenül maximálisan
egyetértett azzal, hogy a városi alapfokú mővészeti oktatás helyzetének megvizsgálására egy az
érintett intézményvezetık, a Jegyzı, Alpolgármester, és Humánpolitikai Bizottság elnökének
személyébıl álló ad-hoc bizottságot hozzanak létre, és az elkövetkezı hetekben egyeztessenek ebben a
kérdésben.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontját a fentiekben elmondott kiegészítéssel
fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
225/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2003/2004. tanévben a Városi
Zene- és Mővészeti Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
- Balett tagozat
3 csoport
- Képzımővészet
13 csoport
- Zene tagozat
19 csoport
A Képviselı-testület a városi alapfokú mővészeti oktatás helyzetének kivizsgálására ad-hoc
bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos
alpolgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı, Hangya Lajosné Bizottsági elnök, továbbá a Városi
Zene-és Mővészeti Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatói, és a Körösmenti
Alapfokú Mővészeti Iskola vezetıje.
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A Képviselı-testület felkéri az ad-hoc bizottságot, hogy a vizsgálat eredményérıl a soron
következı, de legkésıbb a november havi ülésen tájékoztassa a szakbizottságokat, illetve a
képviselı-testületet.
Határidı: azonnal, illetve 2003. november 27.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2003/2004. tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvodában 15 napközis csoport indítását engedélyezi.
Határidı: azonnal
7. Napirendi pont
Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatójának beszámolója
Hangya Lajosné bizottsági elnök a beszámolóból az alábbi gondolatokat kívánta kiemelni:
A beszámoló tartalmazza a pedagógiai tevékenységet, a tanórán kívüli foglalkozásokat, a versenyeken,
pályázatokon való részvételt, az iskola létszámadatait, a munkaügyi feladatellátást, a gazdálkodási
tevékenységet, valamint a szervezeti és tárgyi feltételrendszert.
Az iskola az alapvetı célt nagyon jól határozta meg, a képességek, alapkészségek fejlesztését, a
széleskörő ismeretformálást, és a neveltségi szint emelését a jellemformálást.
A beszámolót áthatja a sorok között olvasható mondat, „minden tettben jelen van a munka, a
teljesítmény a hozzáadott érték.” Ez a minıségbiztosításnak is az alapja, és a pedagógiai munkának a
lényege, hogy a pedagógus mit tud hozzáadni a gyermek tanulása, tudása, neveltségi szintje terén.
A bizottság jónak tartotta, hogy a társadalmi és a helyi elvárásoknak megfelelıen az informatika és az
idegen nyelvoktatás elıtérbe kerül, a 7-8 évfolyamokon bontott csoportokban folyik a nyelvoktatás.
Jónak tartották továbbá, hogy a szabadon felhasználható órakeret terhére nem vezettek be új
tantárgyakat, hanem az alapkészségeket fejlesztı – magyar, matematika tantárgyak órakeretét emelték
meg, képesség és készségfejlesztési céllal.
Az iskolában komolyan végzik a mérési munkát, az országos szintő képesség és
kompetenciamérésekben részt vesznek, amelyek alátámasztják azt, hogy a feladatukat eredményesen
látják el. A nevelési feladatellátásban fontos, hogy az iskolában a közösségi színtereket próbálják
erısíteni, továbbá, hogy a névválasztással próbálnak egy image-t és arculatot teremteni.
A létszámot illetıen; az iskolában a gyermeklétszám nem sokkal csökkent, leginkább a Jókai úti
óvodánál volt érezhetıbb. A tanulói mulasztásokkal sem volt különösebb probléma, ugyan voltak
jegyzıi hatáskörben történt intézkedések, de fegyelmi eljárás lefolytatására nem volt szükség.
Az iskola alkalmazotti létszáma 83 fı, ebbıl 60 fı pedagógus, és 23 fı technikai dolgozó. 6 év alatt
közel 20 %-os volt a létszámcsökkentés, ami reálisnak mondható, a jelenlegi viszonyokhoz képest.
A tárgyi feltételrendszer eléggé problémás az iskolában. Sajnálatos módon az iskola fejlesztésére
címzett támogatás hiányában nem kerül sor. Jelenleg 6 telephelyen mőködik, eléggé mostoha
körülmények között. A tárgyi feltételrendszert hiába próbálják javítani az épületek állaga nagyon sok
esetben nem megfelelı. A világítás jelentıs korszerősítésre szorul, az iskolavezetés a lehetıségeken
belül próbálja kiküszöbölni a problémákat, de jelen körülmények között nem sokat tudnak tenni.
Összegezve: a bizottság meglátása szerint az iskolában eredményes nevelımunka folyik, az
igazgatónı a pályázatában megfogalmazott célokat teljesítette. Javasolják a beszámoló elfogadását.
Jenei Bálint bizottsági elnök annyit kívánt hozzászólni, hogy az iskolavezetés komoly erıfeszítéseket
tesz az oktató-nevelı munka és a gazdálkodás eredményességéért, ami a mai társadalmi körülmények
között egyre nehezebb, hiszen a gyerekek magatartási problémái sem a kedvezı irányba segítik ezt az
erıfeszítést.

284

Fel kívánta hívni a képviselık figyelmét arra, hogy az eddigi beruházási ráfordítások ellenére, ez a
város legrosszabb tárgyi feltételek között mőködı iskolája. Ezért továbbra sem kellene feladni azt a
törekvést, hogy az adott lehetıségek maximális kihasználásával minél elıbb térjenek vissza az iskola
telephelyi koncentrációjára és az elképzelt programnak a megvalósítására, amely a városrész általános
iskolás gyerekeinek is kulturáltabb körülményeket biztosítana. A jövı szempontjából ez egy nagyon
fontos kérdés.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a témát, elsıdlegesen megköszönte az iskolavezetésnek, a
tantestületnek a törekvését, hogy a gondok- problémák, az elhelyezés, és a tárgyi feltételek problémái
ellenére, a gyermekek érdekét szolgáló oktatói-nevelıi munkát végeznek.
A képviselı-testület a jövıben sem tesz le az iskola fejlesztésére irányuló törekvésrıl, bízunk benne,
hogy jövıre már „több jut nekünk is”, és a megye ilyen irányú pályázata sikeresebb lesz.
Lezárva a témát a beszámoló elfogadására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
226/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Fülöp Istvánné
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatójának az intézmény öt éves (1998. 09.
01.-2003. 08. 31.) munkájáról készített beszámolót.
Határidı: azonnal
8. Napirendi pont
A Városi Családsegítı Központ alapító okiratának felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az alapító okirat felülvizsgálatát a Közoktatási törvény
módosítása tette szükségessé. Egyrészt pontosítani szükséges az alaptevékenységek körében a
pedagógiai szakszolgálat feladatellátást, mint közoktatási feladat megfogalmazását. Továbbá
módosításra kerül a nevelési tanácsadás feladatának meghatározása, a logopédiai oktatás helyesen
logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés pedig szintén a pedagógiai szakszolgálat feladatkörébe tartozik,
ezért törlésre kerül az egyéb humán egészségügyi tevékenység kifejezés.
A véleményezı bizottságok a határozati javaslatban foglalt alapító okirat módosítását javasolják a
képviselı-testületnek elfogadásra.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
227/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ a
10/1998. (I. 29.) KT számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
- Az alapító okirat 4./ pontjában a "Nevelési, pszichológiai tanácsadás:" mondatból a
"pszichológiai" szó törlésre kerül.
- A nevelési tanácsadás meghatározását törli és helyébe a következı szövegrész kerül:
"Feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek
problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával, továbbá az óvoda
megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni
adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi."
- A 4./ pontban a "Logopédiai oktatás" címszó "Logopédiai ellátás" címszóra változik.
- A 4./ pontban a "Gyógytestnevelés" címszó alatt a zárójelben lévı szövegrész - (Egyéb
humán egészségügyi tevékenység) - törlésre kerül.
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A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
TÁH felé jelentse.
Határidı: azonnal
9. Napirendi pont
A Városi Zene-és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola alapító okiratának módosítására azért van szükség,
mert a 2003/2004-es tanévben Körösladány Község Önkormányzata nem igényli az iskola által végzett
alapfokú mővészeti oktatást. Ezért az alapító okiratból törölni kell ezt a feladatellátást.
Kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslat szerinti alapító okirat módosítását fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
228/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti
Iskola 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja:
Az alapító okirat 3./ pontjának utolsó francia bekezdését - "Körösladány községben zene- és
képzımővészeti képzés"- törli.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
TÁH felé jelentse.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola igazgatónıje a fenntartóhoz benyújtott kérelmében
az „információs technológia az általános iskolában” címő Phare pályázat benyújtásához kért pénzbeli
támogatást. A pályázathoz kapcsolódó önerı mértéke 3 millió Ft, melybıl 1 millió Ft-ot az iskola saját
költségvetésébıl, míg a 2 millió Ft-ot önkormányzati támogatásból szeretné biztosítani. Sikeres
pályázat esetén a megvalósítás 2004 tavaszától indulna, tehát a saját erı mértéke a 2004 évi
költségvetést terhelné. A pályázat benyújtásának elıfeltétele az építési munkálatok tervének
elkészítése, melynek összege 160 E Ft többletkiadást jelent az intézménynek a jövı év során. Ezt az
összeget kérik, hogy felhalmozási célú támogatásként biztosítsák a 2004. évi költségvetésbıl.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet támogatta, és javasolta a képviselı-testületnek a kért
saját erı biztosítását a pályázat megnyerése esetén.
A képviselı-testület egyetértve a bizottság javaslatával egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
229/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolának az „az információs technológia az általános iskolákban„ címő Phare pályázat
megnyerése esetén 2 millió Ft összegő felhalmozási célú támogatást, az építési munkálatok
megterveztetésének költségeire további 160 E Ft felhalmozási célú támogatást biztosít a 2004.
évi költségvetésbıl.
Határidı: azonnal
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11. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon PHARE pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, az intézmény a hátrányos
helyzető tanulók felzárkóztatására benyújtott Phare pályázaton 18,5 millió Ft-ot nyert. A pályázat
egyik feltétele volt, hogy 1 fı rendszergazdát foglalkoztasson egy év idıtartamra. Az intézmény
bérköltségét ez nem érinti, mivel a rendszergazda bérét és járulékait a pályázaton nyert összegbıl
finanszírozza. A költségvetésben engedélyezett álláshely számot a határozott idıtartamra meg kell
növelni, amely a költségvetési rendelet módosítását teszi szükségessé.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el, egyhangú 17 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
230/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthon álláshely számát a 2003. szeptember 1.-tıl 2004. június 30.-ig tartó
idıszakig egy létszámmal, 76-ról 77-re emeli, a PHARE pályázat keretében foglalkoztatott
rendszergazda miatt. Az intézmény a rendszergazda bérét és járulékait a pályázaton nyert
összegbıl biztosítja, így költségvetési többlettámogatást az önkormányzat a foglalkoztatásra
nem biztosít.
A képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az álláshely szám növekedés
miatt a költségvetési rendeletet módosítását készítse elı.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
A polgármester a képviselı-testület nevében is gratulált a sikeres pályázathoz, a pályázati cél
megvalósításához sok sikert kívánt az intézmény tantestületének.
12. Napirendi pont
Állásfoglalás óvodáskorú gyermekek kollégiumi elhelyezésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket engedélyezzék a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthon intézményben négy óvodáskorú gyermek diákotthoni ellátását az elıterjesztésben
leírtaknak megfelelıen.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
231/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2003/2004. tanévben a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon intézményben négy óvodáskorú gyermek
diákotthoni ellátását engedélyezi. A gyermekek diákotthoni ellátására önkormányzati
többlettámogatást nem biztosít. Egyben utasítja az intézmény vezetıjét, hogy további
óvodáskorú gyermek elhelyezését csak fenntartói engedéllyel biztosíthatja.
Határidı: azonnal
/Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı./
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13. napirendi pont
Városi egészségügyi Intézmény kapacitásmódosítási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az egészségügyi intézmény kérelemmel fordult a
képviselı-testület felé, hogy engedélyezze az intézmény heti 10 óra onkológiai szakóráját
átcsoportosítani a nıgyógyászati szakfeladatra. Az intézmény onkológiai szakképesítéső orvossal nem
rendelkezik, viszont a nıgyógyászati szakrendelésen a betegforgalom várhatóan növekedni fog.
Hozzászólás, kérdés a napirenddel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 16 igen
szavazattal a kérelmet támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
232/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Város
Egészségügyi Intézmény az 50/2002( III. 26.) Korm. rend. 2.b.b. pontja alapján
kapacitásmódosítási kérelmet nyújtson be az onkológiai szakfeladatról a
nıgyógyászati szakfeladatra.
Határidõ:

Azonnal

14. napirendi pont
Liget Fürdı bejáratának látványtervei
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét, hogy néhány szóval ismertesse a napirendi pont lényegét.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a fürdı beruházás folyamatban van. A Képviselı-testület
legutóbbi ülésén döntött arról, hogy egy arculatterv készüljön a Liget Fürdı belsı elrendezésével és a
külsı megjelenéssel kapcsolatban. A fürdı arculatát a jelenlegi beruházás keretében folyó épületekhez
és a meglévı strand medencékhez kell igazítani. A megállapodás szerint az új fıbejárat a jelenlegi
hátsóbejárat helyén lenne, egy parkolóval együtt. A jelenlegi liget felıli kisbejárat más funkciót kapna,
a mellékelt terv szerint egy ki és beléptetıs pénztár, egy raktárépület és egy üzlethelyiség kerülne
kialakításra.
A városfenntartó és környezetvédelmi bizottság a terveket megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek. Az anyagi fedezetet a fıbejárat megvalósításához pályázati lehetıségek
kihasználásával kell biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy valamennyi bizottság tárgyalta a
terveket. Gond, hogy a VÁTI még nem adta ki a kivitelezési szerzıdést, annak ellenére, hogy három
hónapja elfogadták.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatot
egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
233/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdı új arculatához kapcsolódó 1293/5
hrsz.-ú ingatlanon építendı új bejárati épület építési engedélyterveit jóváhagyja, a bejáratot
megvalósításra javasolja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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15. napirendi pont
A Fı út 81/1. szám (ENCI) alatt lévı ingatlanok értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester a határozati javaslat 4. pontjában szereplı határidıt javasolta 2004.
december 15.-re módosítani. Mindkét bérlı szóbeli ígéretet tett arra, hogy az épületet megvásárolják,
az UWYTA KHT ezt az ígéretét írásban is megerısítette.
Felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság elnökét, hogy néhány szóban
ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Csányi István bizottsági elnök a témával kapcsolatban elmondta, 2003. augusztus 31-én az
épületrészeknek a bérleti szerzıdéseik lejártak. Igen alacsony bérleti díjak voltak, mivel átalakítási
munkákat kellett az épületben végezni, emiatt elfogadható volt. Az elıterjesztés lényege, hogy
amennyiben a bérlık nem jelzik a vételi szándékukat, nem tesznek nyilatkozatot, abban az esetben a
bérleti díjakat javasolják megemelni. Az UWYTA KHT. bérleti díját bruttó 150 ezer Ft/hó, a BarnaKer. Bt. bérleti díját 80 ezer Ft/hó összegre javasolják megemelni.
Dezsı Zoltán képviselı kérdésében elhangzott, hogy az irodaépülete egyben kerül értékesítésre, vagy
az emeleti rész továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad?
/Knapcsek Béla visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre elmondta, hogy természetesen egyben kerül értékesítésre.
Barna Zsolt a Barna-Ker. Bt. képviseletében elmondta, hogy az elızıekben szóban megbeszélteket
továbbra is fenn kívánja tartani.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a bérleti díjak emelését csak október 1-i
hatállyal tudják érvényesíteni, illetve adásvétel esetében a végsı elszámolás határideje az
önkormányzat felé 2004. december 15.
A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
234/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete tekintettel a 93/2003.(IV.24.)KT számú határozatára az
önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Fı út 81/1 szám alatt lévı „ENCI” ingatlanokat
felajánlja értékesítésre a jelenlegi bérlık részére az alábbi feltételekkel:
1. Az ingatlanok vételárának megoszlása vevınként:
Bérlı
Megnevezés
Hrsz.
Telek
Felépítmény
Összesen
Barna – Ker Szociális épület 6773/5
4000 eFt
6000 eFt
10000 eFt
Bt.
UWYTA
Iroda + üzlet
6773/7-8
8200 eFt
11800 eFt
20000 eFt
KHT.
2. Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület a bérleti díj mértéke 2003. szeptember 1. napjától
visszamenıleg megemeli a bérleti jogviszony határozatlan idıre történı meghosszabbítása mellett.
3. A bérleti díj mértéke: UWYTA KHT. bruttó 150.000,- Ft/hó, Barna – Ker Bt. bruttó 80.000,Ft/hó.
4. Az elıszerzıdés vagy az adásvételi szerzıdés megkötése esetén vevıknek a vételár egy részét, (
minimum 10 %-át ) a szerzıdéskötéssel egyidejőleg, de legkésıbb 2004. december 15. napjáig
meg kell fizetniük foglalóként. Elıszerzıdés esetén az átadott összeget felek a végleges
szerzıdésben tekintik foglalóként.
5. Eladó a tulajdonjog bejegyzéséhez a vételár teljes összegének megfizetésekor külön
nyilatkozatban járul hozzá.
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Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a bérlıkkel való tárgyalások
lefolytatására, illetve annak eredményeként a szerzıdések megkötésére.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok értékesítésének
hirdetésére, amennyiben a bérlıkkel nem jön létre az adásvétel.
Határidı: 2004. december 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek és szerzıdéskötés
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos alpolgármestert, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos alpolgármester tájékoztatásában elmondta, hogy alapvetıen a napirendi pont három
témakör felé csoportosítható, az egyik a földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti
kérelmek. Akit elemi kár ért, kérheti a földtulajdonostól a földhaszonbér részbeni elengedését. Ez elég
szigorúan le van szabályozva a földtörvény ide vonatkozó részében. A káresemény bekövetkezte után
öt nappal be kellene jelenteni a tulajdonosnak, de legkésıbb a betakarításig, hogy az elemi kár
bekövetkezett-e vagy sem. Túlnyomó részt, akik kérik az elengedést ezt elmulasztották megtenni. A
kárbejelentés is az önkormányzat felkérésére történt meg. Igazából ezeket a kérelmeket az elmulasztott
bejelentések miatt el lehetne utasítani, de a bizottsági tárgyalásokon arra a megállapodásra jutottak,
hogy akik tudják igazolni, hogy valóban elemi kár érte ıket, amely a 30%-ot meghaladta, azoknak a
bérleti díj 50%-át engedjék el. Ezeket igazolni az állam által ellenjegyzett elemi kárról szóló igazolás
bemutatásával lehet, aki ezt bemutatja az önkormányzatnak, akkor elfogadják.
A következı problémakör a vitatott földek bérleti helyzete, arról lenne szó, hogy a bérleti
szerzıdéseket minimum öt évre kötnék meg az agrártámogatás rendszerének változásai miatt.
A harmadik problémakör a saját föld esetében, egy olyan föld van, melynek lejár a bérleti szerzıdése.
Ezt újra meg kell hirdetni az erre vonatkozó jogszabály szerint.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérésében a vitatott földek peres állásáról kért
tájékoztatást.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, jelenleg nincs kitőzve tárgyalás.
Számunkra az lenne a jó, ha a jogszabály rendezéséig erre nem is kerülne sor, mert akkor tárgyát
képezheti a vitatott 1400 ha. Abban az esetben, ha ez a földterület bekerül a Nemzeti Földalap
kezelésébe, meghatározott programok felmutatása esetén egyezséget lehet kötni a földalappal, és
bízhatunk abban, hogy valamilyen mértékben ez a föld az önkormányzathoz kerül. Nem titok, hogy
próbálnak olyan programokat kidolgozni, ami komoly alapja lehet ennek az egyeztetésnek. Ilyen lehet
egy szociális földprogram, vagy bármi más, ami alapján valószínősíthetı, hogy ezt az önkormányzat
megfelelı érdemben tudja hasznosítani, nem csak bérleti díj bevételre.
Októberben kezdıdik ennek a programnak az érdemi elıkészítése, a Bóczér Tibor fogja elıkészíteni a
hivatalon belül.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, tájékoztatást, majd további
hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
235/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a földhaszonbér mérséklésre beadott kérelmek,
valamint a szerzıdéskötések ügyében az alábbiak szerint dönt.

290

1./
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a bemutatott hozamkiesést igazoló kárfelmérı
lapok adatai alapján a 2002/2003 gazdasági évre esı haszonbér összegét a kérelmezıknek 50
%-ra mérsékli. A földhaszonbér mérséklés feltétele a 84/2003.(VII.22.) FVM rendelet szerint
meghatározott területileg illetékes megyei földmővelésügyi hivatal által kiállított igazolás.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a 2003 gazdasági évtıl kezdıdıen tekintettel az
agrártámogatás rendszerének változásai miatt a haszonbérleti szerzıdéseket a „vitatott” földek
esetében is minimum 5 évre köti az alábbi feltételekkel:
1. A bérleti díj mértéke:
- 5 ha-ig 14 kg,
- 5 – 10-ig 16 kg,
- 10 ha felett 18 kg.
2. A szerzıdéskötésnél kizáró ok: Gyomaendrıd Város Önkormányzatával szemben fennálló
lejárt földhaszonbérleti díj tartozás.
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete tekintettel a 2003. november 30. napjával lejáró
bérleti jogviszonyra utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az Orosházi Gépfarm
Szövetkezet által bérelt 0155/16 hrsz.-ú, 31 ha 8444 m2 területő, 1337,57 Ak értékő szántó
ingatlan licitálás útján történı bérbeadására az alábbi feltételek szerint:
- A licitálónak az összes terület egészére kell ajánlatot tennie. Az induló licit nettó 21 kg
étkezési búza/AK érték a július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött ügyletek
elszámoló árainak átlagán számítva.
- A licitálandó területre a bérleti díj kikiáltási árának 5%-át kitevı szerzıdés megkötését
biztosító árverési elıleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
- A sikeres árverés érdekében a licitálás elıtt 5 nappal a licitáló magánszemélynek igazolni
kell, hogy a haszonbérbe kívánt földterületet meg tudja mővelni, az ıstermelınek be kell
mutatnia igazolványát, gazdasági társaságnak pedig a társasági szerzıdést.
- A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja figyelemmel a 2001. évi
CXVII. Tv. és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
elıhaszonbérleti jog gyakorlásának szabályaira. A bérleti jogot elnyerınek 5 napon belül
szerzıdést kell kötnie.
- Az árverésbıl kizáró ok: Gyomaendrıd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt
földhaszonbérleti díj tartozás
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. december 31.

17. napirendi pont
Bánomkerti városrész szennyvízcsatorna építési kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy elsıdlegesen szándéknyilatkozatot kell benyújtani,
majd terveket kell készíteni és végül a jövı évben be kell adni a pályázatot.
Felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy röviden ismertesse a kérelem
lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, négy évvel ezelıtt, amikor a csatornatársulásokat el
kezdték szervezni, a Bánomkertben lakók 30-40 %-a közkifolyóról hordta az ivóvizet, a lakásokba a
víz nem volt bekötve. Ebbıl következıen az utcák nem kérték a szennyvízcsatorna kiépítést sem, nem
volt meg a 67 %-os rákötési igény. A településrészen lakó idıs emberek azóta elhaltak, fiatalok
költöztek a helyükre, akik igényelnék a hálózat kiépítését, a rákötés lehetıségét. A
szándéknyilatkozatokat összegyőjtötték, melyeket hivatalosan is be fognak nyújtani.
Ezen kívül a Losonczi a Toldi és a Tokai utcán is megpróbálják felmérni az igényeket, de félı, hogy itt
nem lesz meg a 67 %. Talán a Losonczi utcában még elıfordulhat.
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy pályázat benyújtásához mindenképpen meg kell nézni,
hogy mennyi a szándéknyilatkozat.
Kovács Mihály képviselı hozzászólásában hangsúlyozta, a Bánomkerti részrıl egyedül Pellénének és
még kb. három ingatlantulajdonosnak volt szándéknyilatkozata. Megoldási lehetıség lehet, ha a
városrész közelében épülı új áruházzal együtt oldják meg a csatornahálózat kiépítését.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy meg lehet nézni ezt a megoldást is, de véleménye
szerint a Bánomkerti utcát kivéve, a többi utcában lakók nem igazán akarják.
Hangya Lajosné képviselı a szándéknyilatkozatok begyőjtéséhez kérte a Polgármesteri Hivatal
segítségét, fıleg a Losonczi utcát érintıen.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy segítséget adnak a hivatal részérıl, de ne a hivatal
szervezze az utcáknál a szándéknyilatkozatokat. Elı kell készíteni azt a városrészt, amennyiben
megvan a szándéknyilatkozat, akkor lehet lépni.
További érdemi hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
236/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete forráshiány miatt a Bánomkert városrészen
szennyvízcsatorna hálózat megépítését a folyó beruházás keretében nem tervezi.
A Képviselı-testület javasolja hogy a Bánomkert szennyvízcsatornázási munkáinak 30.000
eFt-os költségére pályázati lehetıséget keressen a Polgármesteri Hivatal.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
A Hantoskerti üdülısor szennyvízrákötését lehetıvé tevı hozzájárulás kivetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét,
hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, hogy a Körös sornál és a Dobó úti üdülıknél hasonló
volt az elv, tehát szeretnék, ha az üdülık is rácsatlakoznának a szennyvízcsatornára, mivel ez
környezetvédelmi szempontból mindenképpen szükséges. Az állami támogatás ezekre nem
igényelhetı, csak a teljes költség bekerülése mellett lehet megtenni a csatlakozásokat. A számítások
alapján a hozzájárulás 135.750 Ft lenne telkenként.
Hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
237/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Hantoskert utcai üdülık
szennyvízhálózatra való csatlakozását.
A Képviselı-testület az ingatlanonkénti hozzájárulás mértékét 135.750 Ft-ban határozza meg,
mely összeg tartalmazza a gerincvezetéktıl a kerítésen való beállásig húzódó csatorna
költségeit is, de nem tartalmazza az ingatlanrákötés költségeit.
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A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a 135.750 Ft-os csatorna hozzájárulás kivetésére,
mely összeget az ingatlantulajdonosok 2004. július 1.-ig kötelesek megfizetni. A Képviselıtestülete a hozzájárulás megfizetésének igazolása esetén engedélyezi a Hantoskerti utcai üdülı
épületek szennyvízhálózatra való csatlakozását.
Határidı: 2004. július 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
Gyomaendrıd belterületén a közvilágítás bıvítésére benyújtott lakossági kérelmek
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy négy kérelem érkezett a hivatalhoz,
melyek közül a Gyóni G. u. 2.sz. alatti kérelem nem ismeretlen a testület elıtt, mivel azt korábban
elutasították. Jelenleg az ingatlan tulajdonos átvállalná a lámpatest felhelyezésének költségét, mely
hozzávetıleg 60.000 Ft-ot tesz ki. Az üzemeltetési költséget pedig az önkormányzatnak kellene
vállalni.
A Sallai u. 26/1. szám alatti lakos kérte az ingatlan elıtt lámpatest elhelyezését, amelyet a bizottság
nem tartott indokoltnak.
Eötvös – Kató utca sarkára a lakosok lámpatest felhelyezését kérvényezték. A tavasz folyamán a
területen már történt lámpatest felszerelés a Damjanich tér jobb megvilágítása érdekében. A nevezett
utcasarok közlekedési és közbiztonsági szempontból valóban megvilágításra szorul.
Kocsorhegy bevezetı út melletti járda megvilágítására a lakosok szintén közvilágítás telepítését
kérelmezték A bizottság a kérést jogosnak ítélte, de tekintettel a város költségvetésének helyzetére,
erre csak a 2004-es évi költségvetésben tudnak forrást biztosítani.
Hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
238/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közvilágítás hálózatának bıvítése kapcsán
beérkezett lakossági igényeket indokoltnak tartja. A Képviselı-testület a következı helyeken
közvilágító lámpatestek felszerelését végezteti el:
- a Gyóni Géza u. 2. szám elé lámpatest felhelyezését engedélyezi az ingatlantulajdonos
költség átvállalása esetén
- a Kocsorhegyi bevezetı út melletti járda megvilágítására 2004. évi költségvetésében a
forrását megvizsgálja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
20. napirendi pont
Tájékoztató a 2003. évben építendı utak kivitelezésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét az építendı utakról szóló tájékoztató ismertetésére.
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Csányi István bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatására elmondta, ebben az évben az alábbi
utcákban készült új útburkolat: Attila, Kölcsey, Mikszáth, Széchenyi, Micsurin és Hunyadi utcák.
Ezek olyan stádiumban vannak, hogy ebbıl már csak a Micsurin utca nincs még leaszfaltozva. Az
utcák bekerülési költségeit a tájékoztatóban szereplı táblázat mutatja, mely összegek valamelyest
csökkennek, mivel a kohósalak leszállításával költséget tudtak spórolni. A Hunyadi utcában meglévı
útalap volt, amire csak az aszfaltot kellett húzni, így a bekerülési költség itt is kevesebb lett. Ez
tükrözıdik a lakossági hozzájárulás mértékében is. A meglévı utak új aszfaltozása is befejezıdött a
Fegyvernek, a Bajcsy, a Kis Bálint és a Béke utcákban. A Kis Bálint utcában kérték volna a lakók,
hogy szélesítsék meg az utat, de már szétnyomták a nagy jármővekkel. Ezekre jó lenne odafigyelni.
Ahol lehetséges fekvırendırt kell tenni, ahol kressz táblát lehet, oda azt kell kihelyezni. A 2004-es
évre 9 utcában kezdték el az elıkészítı munkálatokat, a lakossági hozzájárulás ezekben az utcákba
csak a jövı évben kerül kivetésre.
Knapcsek Béla képviselı hozzászólásában elmondta, hogy azért húzódnak le az autók az utak szélére,
mert valamelyik úttest olyan keskeny, hogy nem férnek el egymás mellett. A fekvı rendırrel ellátott
utakon sem megfelelıen közlekednek, mivel ahol lehet kikerülik.
Csányi István bizottsági elnök a felvetésre elmondta, hogy ezért az ilyen utakat egyirányúsítani
kívánják. Egyrészt egyszerre kívánnak megcsinálni, hogy az útkoncepcióban szerepelı
egyirányúsításokat végre tudják hajtani.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetette, hogy a Fazekasi és a Korányi utcáknál
szerepel az, hogy a szennyvíz után lesz kövesút, de ott már készen van a szennyvízcsatornázás.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetıje a felvetésre elmondta, hogy addig nem lehet
elkezdeni az utakat, amíg a csatornavezetéket nem vették át, elıreláthatólag csak jövıre várható az
aszfaltozás.
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetıje elmondta, hogy érdemes megvárni a jövı évet a
helyreállítással, mert ha az idén megcsinálják, megsüllyedhet az út.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a jövı évben is fontos lesz az utak további készítése. A
kressz táblák kihelyezése helyett, inkább a fekvırendır kihelyezését javasolta. A vállalkozókat is ki
kell tiltani az elkövetkezendı öt évben a városból a sok tehergépjármővel, mert nagyon rongálják az
utakat.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony hozzászólásában a Csillagos utca aszfaltozásáról
érdeklıdött.
Fábián Lajos elmondta, hogy a délelıtt folyamán a nyomvonalat csinálták abban az utcában.
További hozzászólás hiányában a képviselı-testület a 2003. évben építendı utak kivitelezésérıl szóló
tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal tudomásul vette.
21. napirendi pont
Tájékoztató a 2003. év folyamán végzendı járdajavítási munkákról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét adjon rövid tájékoztatást a járdajavítási munkáról.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a felmérések alapján vannak
kiemelten fontos utcák a településen, melyeken nagy számú forgalom közlekedik, de minden körzetet
próbáltak figyelembe venni. Bejártak több utcát, pl. Kárász utcát, a Táncsics utcát, ezeket mindenképp
rendbe kell tenni, a Katolikus Általános iskolához vezetı Selyem úti járdát kell megjavítani. Próbálják
betonnal javítani, és ahol lehet aszfaltozással javítanak. Az elıterjesztés tájékoztató jellegő,
elıfordulhat benne változás.
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Knapcsek Béla képviselı hiányolta a körzetébıl a Tanács utcát, itt két éve volt végig javítja a járda és
most ismételten meg van süllyedve.
Csányi István bizottsági elnök a felvetésre elmondta, megpróbálják végigjárni az utcákat, találtak
olyan járdákat, amelyek a bejáróknál vannak megsüllyedve, a teherautók bejárása miatt. A
Gyomaszolg részérıl elhangzott egy olyan megtoldás, hogy ezekben az esetekben a Gyomaszolg állja
az anyagköltséget, a tulajdonos pedig megcsináltatja.
Hangya Lajosné képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy vannak olyan utcák, ahol nincs
út, de jó, használható járda sem, ilyen pl. Nagy Sándor utca, ezeket meg kellene javítani, hogy
legalább járható járda legyen az utcában.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a költségvetés véges, de valóban azokat a járdákat
kellene inkább javítani, ahol még nincs út sem és megfelelı járda sem.
További hozzászólás hiányában a képviselı-testület a 2003. évben végzendı járdajavítási munkákról
szóló tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal tudomásul vette.
22. napirendi pont
Tájékoztató a városban folyó és elıkészítés alatt álló telekommunikációs és informatikai
beruházásokról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt az informatikai beruházásokról szóló
tájékoztató ismertetésére.
Megyeri László aljegyzı az írásos tájékoztatást kiegészítve elmondta, Urbán Antal a FiberNet területi
igazgatója szeptember 23-án telefonon a következı tájékoztatást adta:
Tovább folyik a meglévı kábel hálózat átépítése. Jelenleg a HIF állásfoglalására várnak amelyben
engedélyt kapnak az új fejállomás és a vásártéri bérlakások összekapcsolására. Az új fejállomás
létesül, pontosabban bıvítésre és korszerősítésre kerül, melyre október 15-ét követıen kerülhet sor,
mivel egy meglévı kerül ide áttelepítésre. Ezt követıen kerülhet sor a kábelhálózat rákötésére az új
fejállomásra.
A csillagpontos hálózat és az új fejállomás kiépítésével választani lehet a bevezetésre kerülı
díjcsomagok közül. Három csomag kerül bevezetésre.
1. Információs (MTV, M2 DunaTV, Helyi televízió ha van, és két idegen nyelvő hírmősor pl. BBC,
német hírmősor – ennek ára ~1100 Ft.)
2. Alap (kb. 22 adó)
3. Családi (kb. 30-40 adó)
Az új terület kiépítése a jelenlegi hálózat átépítését követıen kezdıdik meg. Amennyiben az idı
engedi (+5°C felett lehet csak a kábelezést végezni) úgy ebben az évben megkezdik a munkálatokat.
Az ígéretek szerint a beruházáshoz nem támasztanak elızetes fogyasztói igény feltételt
(penetrációmentes).
Knapcsek Béla képviselı kérdésében elhangzott, hogy az endrıdi településrészre mikor kerül át a
kábel televízió?
Megyeri László aljegyzı válaszában elmondta, egyenlıre erre vonatkozóan szóbeli ígéret van a Fiber
Net részérıl.
További hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület a városban folyó és elıkészítés alatt álló
telekommunikációs és informatikai beruházásokról szóló tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal
tudomásul vette.
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23. napirendi pont
Kardos lakossági folyékony hulladék elhelyezési kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy Kardos Község kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy a településükön keletkezett folyékony hulladék gyomaendrıdi szennyvíztelepen történı
ártalmatlanításához járuljon hozzá. A korábbiakban Hunya és Örménykút települések szennyvizének
befogadásához a Képviselı testület hozzájárult, mely havonta településenként hozzávetıleg kb. 10001000 m3 szennyvizet jelent. Kardos esetében a keletkezı szennyvíz mennyisége szintén hasonló.
A szennyvízaknák ürítésére az önkormányzat szerzıdést kíván kötni a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel.
A teljesítéshez szükség van a telep tulajdonosának, valamint üzemeltetıjének a hozzájáruló
nyilatkozatára.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a fentieket kiegészítve elmondta, hogy a telep üzemeltetıje a Vízmő
Vállalat hozzájárult az ártalmatlanításhoz.
További hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
239/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Kardos
község az ott keletkezı szennyvizet a gyomaendrıdi szennyvíztelepen
helyezhesse el. Hozzájárul továbbá, hogy a lakossági folyékony
hulladék-kezelési szolgáltatásra Kardos önkormányzata szerzıdést
kössön a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel.
Határidı: azonnal
24. napirendi pont
TTI- Eurovia Kft. ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a TTI- Eurovia Kft. tájékoztatással
kereste meg az önkormányzatot, hogy német befektetık képviseletében bevásárló központ építésére
alkalmas területet keresnek. Új bevásárló központ létesítésének szerzıdésben vállalt korlátja van,
nevezetesen a LIDL Üzletlánccal kötött megállapodás alapján, melyben az önkormányzat vállalta,
hogy a felépült áruház 3 km-es körzetében hasonló áruház létesítéséhez nem értékesít és nem ad
használatba tulajdonában lévı ingatlant 15 éven belül.
Knapcsek Béla képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a szennyvíztelepnél van a 3 km-es körzet
széle.
További hozzászólás hiányában a képviselı-testület a TTI – Eurova Kft. ajánlatáról szóló tájékoztatót
egyhangú 17 igen szavazattal tudomásul vette.
25. napirendi pont
Testvérvárosi kapcsolat felvétele Schöneck városával
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatról készült
oklevelet október 23-án ünnepélyes keretek között írnák alá ünnepi testületi ülés keretében. Ezen az
ünnepi ülésen kerülne átadásra a díszpolgári cím és a Gyomaendrıdért emlékplakett is. A Sikér Kft.
kérése volt, hogy október 22-én este a dolgozóknak vacsorát rendeznek, melyen kérnék átadni az
emlékplakettet, de másnap ünnepélyes keretek között átadják részükre. Schöneck városának kiküldtük
a meghívó levelet több lehetséges dátummal.
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Katona Lajos alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy schönecki látogatásuk alkalmával
kedves, vendégszeretı embereket ismertek meg. Természetesen ennek a testvérvárosi kapcsolatnak
anyagi haszna nincs, ez segít bennünket eligazodni a világban és minél több felıl vannak ilyen
kapcsolataink jobban eltudjuk magunkat helyezni. Érdekes volt tapasztalni egy városi meghívásnak
köszönhetıen, hogy Siklós városnak is 4-5 testvérvárosi kapcsolata van. Gyomaendrıdnek ez lesz a
második testvérvárosi kapcsolata.
További érdemi hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
240/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kezdeményezi, hogy 2003. októberében a
németországi Schöneck Város vezetése hivatalos látogatásra kerüljön meghívásra és ez
alaklomból a felek polgármesterei aláírják a két város testvérvárosi kapcsolatainak felvételérıl
szóló okiratot.
A Képviselı-testület kezdeményezi, hogy a települések partneri együttmőködése az
önkormányzatok településigazgatási tapasztalatcseréjén túl elsısorban az emberek hétköznapi
kapcsolataiban, a civil szervezıdések kulturális, sport és az élet számos területén
megnyilvánuló együttmőködéseinek erısítésében és fejlesztésében teljesedjenek ki, az
együttmőködı felek saját eszközeikkel hazájukban azt segítsék elı.
Határidı: 2003. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
Szujó Márta ösztöndíjpályázata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy Szujó Márta pályázatot nyújtott be a
hivatalhoz ösztöndíj elnyerése céljából. Jelenleg a gödöllıi Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának harmadéves hallgatója, agrár-közgazdász szakon, késıbb ezen belül az
EU-menedzser szakirányt választja. Az egyetem elvégzése után a polgármesteri hivatalban szeretne
elhelyezkedni. Az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázóval az önkormányzat tanulmányi szerzıdést
köt, mely szerint legalább az ösztöndíj támogatás folyósításának idıtartamának megfelelı ideig, a
diploma megszerzése után hivatalunknál köteles elhelyezkedni.
/Ifj. Dógi János képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı./
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 16 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
241/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szujó Márta Gyomendrıd,
Hunyadi u. 11. sz. alatti lakost egyetemi tanulmányai befejezéséig támogatja, e célból vele
tanulmányi szerzıdést köt A támogatási összeg az oktatási év szorgalmi idıszakának tíz
hónapjára 8.000,- Ft/hó, vagy félévenként egyösszegő 40.000,-Ft. A Képviselı-testület
felhatalmazza Dr. Dávid Imre Polgármestert, hogy Szujó Mártával a támogatási idıszakra a
tanulmányi szerzıdést kösse meg.
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A Képviselı-testület a 2003. évi összeg pénzügyi fedezetét a 2003. évi önkormányzati
költségvetés tartalékából határozza meg.
Határidı:
Felelıs:

A pályázó kiértesítése: azonnal
A tanulmányi szerzıdés megkötése: 2003. október 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

27. napirendi pont
Fasola Adeola Nuraini Gyomaendrıd, Sugár út 95. szám alatti lakos szolgálati bérlakás
igénylése
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 Fasola Adeola azzal a kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy 2004. június 30-ig részére szolgálati bérlakást biztosítsanak. Volt saját
tulajdonú lakása, melyet értékesített, jelenleg a Rácz Lajos utcában építkezik. Kérelmezı nem áll
egyik oktatási intézménynél sem munkaviszonyban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetette, hogy ez év szeptembertıl a jövı év június 30ig kéri a lakást, véleménye szerint biztosítani kellene neki a lakást, mivel nem egy egész évre kéri és
felajánl olyan szolgáltatást, hogy óraadói tevékenységet végez abban az esetben a helyi iskolában.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy jelenleg a városban ı a
legjobb angol nyelvtanár.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elhangzott javaslatokra elmondta, hogy az önkormányzatnak azokról az
orvosokról, pedagógusokról, rendırökrıl kell gondoskodni, aki a város alkalmazásában áll. Magán
órákat ad, ebbıl meg lehet élni, a korábbi lakásának értékesítésébıl építkezik, a képviselı-testületnek
nincs elhelyezési kötelezettsége. Elsıdlegesen azoknak az elhelyezésérıl kell gondoskodni, akik a
város oktatási vagy más intézményeiben dolgoznak. Ezek a lakások általában tartalékot szolgálnak,
akármely intézményhez jönnek új dolgozók, szükség lehet a lakásokra. Az, hogy most jelenleg üresek
nem okoz gondot, hiszen a rendırségnek is van egy létszámbıvítési igénye.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, tájékoztatást, majd további
hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 12 igen, 2 ellen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta,
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
242/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Fasola Adeola Nuraini Gyomaendrıd, Sugár
u. 95. szám alatti lakos szolgálati bérlakás kérelmét elutasítja, mivel közalkalmazotti
jogviszonnyal nem rendelkezik.
Határidı: azonnal
28. napirendi pont
Hornok Károly hulladék felhalmozási ügye
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy Hornok Károly, több mint húsz év alatt
több teherautóra való vegyes hulladékot halmozott fel a Bethlen G. u. 14. sz. alatti ingatlan udvarán.
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Hatóságilag már több alkalommal kötelezték, hogy takarítsa el a hulladékot az udvarról, de ennek nem
tett eleget, ezért a gyermekei írásban kérték, hogy a hivatal szállítassa el a szemetet, az ingatlanra
jelzálog jogot jegyeztessen be, a két testvér pedig vállalná, hogy az elszállítás költségét havonkénti
törlesztéssel visszafizetné az önkormányzatnak.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. által adott árajánlat alapján a szemét elszállítása, ártalmatlanítása, és az
ingatlanhoz bejáró megépítése 485 e Ft. Ez a megoldás minden érintett fél számára elfogadható lenne.
Idıközben a Gyomaszolg Kft. megkezdte a szemét elszállítását, egy egész napon át, összesen kb. 22
teherautónyi szemét került kiszállításra.
Knapcsek Béla képviselı hozzászólásában elmondta, hogy már húsz éve ott volt a szemét, de ez az
idıs bácsi nem ártott senkinek, csak ez a szemétgyőjtés volt a mániája.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában érdekesnek tartotta, hogy eddig nem volt útban a szemét a
szomszédoknak. Véleménye szerint korrekt megállapodást kötöttek a hozzátartozókkal az elszállításra
és az ártalmatlanításra.
Gellai Józsefné a Gondozási Központ vezetıje elmondta, hogy a bácsi az otthonban lakik, de
napközben mindig kijár, valószínőleg otthon volt, nem tartózkodott az otthonban.
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
243/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hornok Károly Gyomaendrıd, Bethlen G. u. 14.
sz. alatti lakos ingatlanán felhalmozott nagy mennyiségő hulladék eltakarításának költségét, 487.500 Ft-ot - a 2003. évi költségvetésébıl biztosítja.
A Képviselı-testület hozzájárul, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata megállapodást
kössön Hornok Károly családjával; mely alapján az Önkormányzat vállalja, hogy a Hornok
Károly, Gyomaendrıd, Bethlen G. u. 14. sz. alatti ingatlanán felhalmozott nagy mennyiségő
hulladék ártalmatlanításra elszállítja; ennek fejében az ingatlanra jelzálogjog kerül
bejegyzésre, a család pedig havi törlesztéssel, kamatmentesen megfizeti a fenti összeget az
Önkormányzat számlájára.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
29. napirendi pont
Bérlakás pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Belügyminisztérium által közzé tett pályázati felhívásra két
pályázat kerülne benyújtásra. Az egyik pályázattal az öregszılıi jelenleg Idısek Klubjaként mőködı
283 m2-es hasznos alapterülető épület átalakításával, bıvítésével 20 fı elhelyezését lehetıvé tevı
idısek otthona kialakítására nyílik lehetıség. A másik pályázati dokumentációban a Mirhóháti út 8. sz.
alatti 2524 m2-es ingatlanon zöld mezıs beruházással egy 52 fı elhelyezését biztosító idısek otthona
megépítéséhez igényelünk központi támogatást. A pályázati felhívás alapján mindkét beruházáshoz
önkormányzatunk 70 %-os támogatást igényelhet. A beruházási költség 30 %-át saját erıbıl szükséges
finanszírozni. Az önerıt Gyomaendrıd Város Önkormányzata részben saját pénzeszközökbıl, részben
a beruházással érintett saját tulajdonú ingatlan értékébıl biztosítja, de ebben az esetben az ingatlan
értékével meg kell növelni a beruházás bekerülési értékét. A határozati javaslat a megnövelt bekerülési
értéket tartalmazza.
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Gellai Józsefné tájékoztatásában elmondta, a tervezésnél figyelembe vették azt is, hogy kétszer
félszoba legyen egy-egy lakásban házastársak esetében, ugyanis esetleges halálozás esetén könnyebb
új lakótársat elhelyezni. Jelenleg 31 igény van benyújtva, ebbıl 10 igény az öregszılıi intézményben
van.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy likvid szempontjából kedvezı beruházás, fıleg az
öregszılıi rész.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a fiatalok részére is kellene ilyen lakásokat
építeni, gondoskodni kellene a fiatalok lakáshoz jutásáról is, nemcsak az idısek részére.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy Gyomaendrıd támogatja a fiatalok elsı
lakáshoz jutását szemben más településekkel.
További kérdés, vélemény nem hangzott el, felkérte a képviselıket a határozati javaslatok
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
244/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium
Önkormányzati bérlakás-állomány növelésének támogatására kiírt, ÁTBP-2003-LA-1
kódszámú pályázati felhívásra 8406 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon
idısek otthona létesítése érdekében, továbbá vállalja az állami támogatás mellett megvalósuló
(bérlakásnak minısülı) idısek otthonával szemben támasztott – a pályázati felhívásban
részletezett – általános és speciális követelmények és pályázati feltételek betartását.
Az Öregszılıi idısek otthona beruházás forrásösszetétele:
Saját erı:
17.700 e Ft
Ebbıl - meglévı ingatlan értéke:
11.000 e Ft
- saját pénzeszköz:
6.700 e Ft
Igényelt támogatás:
41.300 e Ft
Beruházás összköltsége:
59.000 e Ft
A Képviselı-testület vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén a készpénzben vállalt saját erıt
(6.700 e Ft ) költségvetésében elkülöníti.
Határidı: 2003. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
245/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium
Önkormányzati bérlakás-állomány növelésének támogatására kiírt, ÁTBP-2003-LA-1
kódszámú pályázati felhívásra 308 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon
idısek otthona létesítése érdekében, továbbá vállalja az állami támogatás mellett megvalósuló
(bérlakásnak minısülı) idısek otthonával szemben támasztott – a pályázati felhívásban
részletezett – általános és speciális követelmények, és pályázati feltételek betartását.
A Mirhóháti úti idısek otthona beruházás forrásösszetétele:
Saját erı:
Ebbı - meglévı ingatlan értéke:
- saját pénzeszköz:
Igényelt támogatás:
Beruházás összköltsége:

58.500 e Ft
11.000 e Ft
47.500 e Ft
136.500 e Ft
195.000 e Ft
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A Képviselı-testület vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén a készpénzben vállalt saját erıt
(47.500 e Ft) költségvetésében elkülöníti.
Határidı: 2003. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
30. napirendi pont
Iskola út építésére vonatkozó árajánlatok értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy 6 céget kértek fel ajánlattételre, ebbıl öten nyújtották
be ajánlatukat, ebbıl a legkedvezıbb a Vakond Kft. ajánlata volt. Lényegesen elınyösebb ajánlatot
adott be.
Katona Lajos alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy a bizottság elnöki megbeszélésen
hangsúlyozták azt, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel az önkormányzat részérıl is a mőszaki
ellenırzést.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként lemondta, hogy a DAMI képviselıje elmondta, hogy az
önkormányzatnak eredményt kell hirdetni, mert érvényesek a pályázatok. A hivatal részérıl Paróczai
Zoltánt kívánják megbízni az ellenırzési feladatok ellátásával. A Vakond Kft. referenciáival nem volt
gond.
Dezsı Zoltán hozzászólásában elmondta, hogy nem annyira alacsony az ár, lényeg az, hogy az alapot
hogyan készítik el. A Vakond Kft. több helyen dolgozott és jó munkát végzett. Kérdésként vetette fel,
hogy a Kft. alvállalkozóknak kiadhatja-e a munkát?
Jakus Imre képviselı felvetette, hogy ha már ennyit tud spórolni az önkormányzat, akkor lehetne-e
40 cm-rel szélesebbre csinálni ezt a mezıgazdasági jellegő utat?
Dr. Dávid Imre polgármester e felvetésre elmondta, hogy a SAPARD csak 4m szélességő utat
engedélyezett. Az ajánlatban alvállalkozó nincs megjelölve, tehát ık maguk építik. A határozati
javaslatot annyival javasolta kiegészíteni, hogy a mőszaki ellenıri feladatok elvégzésére Paróczai
Zoltánt a Városüzemeltetési osztály mőszaki ügyintézıjét jelöljék ki.
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a határozati
javaslatot az általa javasolt kiegészítéssel fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
246/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd Város Mezıgazdasági jellegő
összekötı út építése Öregszılıben” megnevezéső és 302a/73-1308-00075-0211 projekt
számú beruházás megvalósításával a legkedvezıbb ajánlatot tevı Vakond Kft.-t bízza meg. A
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlati áron, azaz nettó 32.603.000
Ft-on, vállalkozóval a kivitelezési szerzıdést kösse meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete továbbá felhívja a lebonyolító és mőszaki ellenır
cég (Délalföldi Mérnöki Iroda) figyelmét arra, hogy a kivitelezıt fokozottan ellenırizze a terv
szerinti megvalósítás céljából.
A Képviselı-testület az önkormányzat, mint építtetı részérıl a mőszaki ellenıri feladatok
ellátásra Paróczai Zoltánt a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya mőszaki
ügyintézıjét jelöli ki.
Határidı: azonnal
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További írásos napirendi pont nem volt a Polgármester az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
„Hulladéktömörítı kompaktor beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás” tárgyú elıterjesztés
megtárgyalásához javasolta a zárt ülés elrendelését.
Felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
247/2003. (IX. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
„Hulladéktömörítı kompaktor beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás” tárgyú
elıterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a Polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket
van e bejelenteni valójuk.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, hogy a cigányvárosnál lévı védelmi töltést szeméttelepnek
használják az ottani lakosok. Ezt a lerakatot áthelyezték a régi temetıbe, mivel a holtágnál
eltakarították, így a töltésen túl a temetıbe rakják le egyes emberek a szemetet. Ezt innen el kellene
takarítani, a vízügy felszólítást fog küldeni a hivatal részére, az illegális szemétlerakó
megszüntetésére.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a kerékpárút nagyon
sok helyen tönkrement, a vasúti átjárónál is nagy repedések vannak, az Enci elıtti díszburkolatot is
javítani kellene.
Szujó Zsolt osztályvezetı a felvetésekre reagálva elmondta, a hét folyamán a közmunkások
takarították a cigányváros területét. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot is nyújtott be
ennek a területnek az eltakarítására. A kerékpár utak esetében a károkat felmérik.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a mezıırök fokozottan ellenırzik ezt a területet, a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot pedig írásban felkérik a probléma megoldására.
Kovács Mihály képviselı véleménye szerint a helyi lapokban is fel kellene hívni a lakosok figyelmét
az illegális szemételhelyezés megelızésére. Az említett területre nem csak a cigány lakosok hordják a
szemetet.
Kérdésként vetette fel, hogy a Kocsorhegyi út közepére lehetséges volna e egy közkifolyó elhelyezése.
Jelenleg csak az út két végén van, a távolság pedig igen hosszú a kettı között.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, az illegális szemételhelyezés megelızése érdekében
folyamatos ellenırzést végeznek a Gyomaszolg Kft. segítségével. Ellenırizték a szerzıdésesek listáját,
a szerzıdéssel nem rendelkezı vállalkozók ellen szabálysértési eljárást indítottak.
Az idıközi választások eseményei rendben mennek, pénteken lesz egy választási bizottsági ülés, eddig
egy személy kérte a nyilvántartásba vételét, nevezetesen a Rau József .
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a Kocsorhegyi településrészen inkább a vízvezeték
bevezetését kellene szorgalmazni, valamilyen akciós lakossági hozzájárulás lehetıségével.
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További bejelentés a jelenlévık részérıl nem volt, a Polgármester megköszönte az érdeklıdık
részvételét, és a nyilvános ülést bezárta.
A képviselı-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Császárné Gyuricza Éva
hitelesítı

Babos László
hitelesítı
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