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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. október 30-i ülésérıl a Városháza
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Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Timárné Kozma Ágnes, és
Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó
Zsolt osztályvezetık,
Az egyes napirendi pontok megtárgyalásában érintett meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetıi, helyi sajtó képviselıi,
Érdeklıdı állampolgárok
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, a
meghívott vendégeket, 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 16 fı. Ifj. Dógi János képviselı elızetesen jelezte, hogy késıbb fog
érkezni, míg Babos László képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és Béres János képviselıket.
A napirendek megtárgyalása elıtt röviden szólt az elmúlt idıszak fontosabb eseményeirıl:
A Liget-fürdı beruházásnál a gyógyászati részleg megépítése késik, mivel az elnyert Phare pályázati
pénz nem áll rendelkezésre. A Phare közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta a kivitelezıt, de a
szerzıdés még nem került megkötésre. Idıközben jöttek rá, hogy az elıírt három érvényes pályázat
helyett csak kettı volt, így gyorsított eljárással új tárgyalásra került sor. November 5-15 között jelölik
ki a kivitelezıt. Addig a Phare semmilyen elımunkálatok elvégzéséhez nem járult hozzá. A pályázók
nyilatkozata szerint a szerzıdés aláírásától számított 100 napon belül a fedett fürdı elkészül. Ezek
alapján 2004. áprilisában kerülhet sor a beruházás hivatalos átadására.
Ma délelıtt a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt. Önkormányzatunkat érintıen
három benyújtott pályázatunkról született döntés. A 2003-2004. évi Halfızı verseny megrendezésére
– 2003 évre forráshiány miatt nem kaptunk támogatást, viszont 2004 évre elıre 2 millió Ft-ot ítéltek
meg. A gyomandrıdi Környezetvédelmi program elkészítéséhez igényelt 2.8 millió Ft támogatás
megítélésre került. A Kommunális Hulladéklerakó DecKac pályázatunkon a kért támogatás viszont
nem került megítélésre.
A környezetvédelmi törvénymódosítás következtében a hulladéklerakó beruházás 51 millió Ft-al többe
fog kerülni. A Phare keresi a pótforrás lehetıségét.
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Október 11-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében került megrendezésre a megyei
Cigány lakosok Kulturális Napja. Jó sikerült rendezvény volt, de a helyi lakosok részérıl elég gyenge
érdeklıdés volt tapasztalható. Esetenként több volt a vendégek száma, mint a helyi cigány lakosoké,
akiknek ez a rendezvény készült.
Az október 23-i ünnepség rendben lezajlott. Az ünnepi ülés keretében átnyújtásra kerültek a
kitüntetések, és aláírásra került a testvérvárosi szerzıdés a németországi Schöneck városával.
Ezúton mondott köszönetet az elıkészítı munkában részvevıknek, a két iskolának a színvonalas
ünnepi mősor megrendezéséért.
Befejezésként tájékoztatta a jelenlévıket, hogy olasz befektetık jelentkeztek az ipari parkba, ahol egy
10 megawattos erımővet kívánnak létesíteni. A várostól 1.5-2 hektár területet kérnének. 8000
hektáron kellene az energiafüvet termelni az erımő számára, amely egész éven át folyamatosan
üzemelne. Óránként 10 tonna energiafüvet kellene elégetni az energiatermeléshez. A
szándéknyilatkozatot kiállították részükre, elızetesen 700-800 Ft/q árat határoztak meg. Az erımő
jelentıs számú munkaerıt foglalkoztatna.
Az, hogy mennyire komoly befektetésrıl van szó, nem lehet tudni, ez év végéig ígérkeztek vissza,
2004 nyarán kezdenék meg az építkezést, és 2005-tıl a termelést.
További napirend elıtti bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselı-testület
tagjait van e észrevételük, kérdésük, interpellációjuk.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában felvetette; a szennyvízberuházás miatt a városban több
helyen folyik a helyreállítási munka. A Bajcsy Zs. út- Mirhóháti út mindkét sarkán nagyterjedelmő
járdaszakasz diletáció nélkül került helyreállításra. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy ki ellenırizte és
vette át az elvégzett munkát.
/ ifj. Dógi János képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı. /
Szujó Zsolt osztályvezetı a felvetett kérdésre válaszolva elmondta, az említett terület a
szennyvízberuházás IV. üteméhez tartozik. A munkálatokat felelıs mőszaki ellenır ellenırzi,
nevezetesen a Békés Mérnök Kft. Ezeknek a területeknek az ellenırzése, átvétele mindaddig nem
történik meg, míg megfelelı mőszaki tartalommal el nem készülnek. Természetesen a felelıs mőszaki
ellenır meg fogja nézni az említett járdaszakaszt.
További bejelentés, kérdés nem volt a polgármester úr javaslatot tett az ülés napirendjére. A
meghívóban szereplı sorrendet javasolta kiegészíteni és 20. napirendi pontként a „Támogató
Szolgálat” beindítása tárgyú elıterjesztést, 21. napirendként a 225/2003.(IX.25.)KT. sz. határozat
végrehajtásáról szóló tájékoztatást megtárgyalni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet
2. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló rendelet
módosítása
3. Bérleti szerzıdés a Liget Fürdı Szolgáltató Kft-vel
4. Számlavezetı pénzintézetváltás
5. Szelektív hulladékgyőjtési beruházás közbeszerzési ajánlati felhívása
6. Hatáskör átruházás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra
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7. Fı út 42. Szám alatti Diákotthon és a Blaha Lujza út 2-6. Szám alatti Öregek Napközi
Otthona épületeinek vis maior kérelme
8. Dél-Alföldi Régió egészséges ivóvíz program
9. Tájékoztató a Regionális Hulladéklerakó beruházásról
10. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
11. Gyomaendrıd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
12. Gyomaendrıd Város Önkormányzat Közmővelıdési Koncepció (2004-2007)
13. Alapító okiratok felülvizsgálata
14. Hármas-Körös Kistérség Területfejlesztési Társulás alapító okiratának és
megállapodásának módosítása
15. Védett természetvédelmi területek átadása
16. Beszámoló a város mezıgazdasági helyzetérıl
17. Tájékoztató az ideiglenes Szemlebizottság által tartott határszemlérıl
18. Utcák elnevezése a kocsorhegyi településrészen
19. A Schöneck Városával kötött testvérvárosi szerzıdés ratifikálása
20. „Támogató Szolgálat” beindítása
21. Tájékoztató a 225/2003.(IX.25.)KT. sz. határozat végrehajtásáról
22. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket.
A 224/2003.(IX.25.)KT. sz. határozat végrehajtására tett jelentéssel kapcsolatban elmondta, idıközben
Iványi László Plébános úr írásban jelezte támogatási igényét az endrıdi Katolikus templomtorony
megvilágításához. A tervek elkészültek, a kivitelezés valószínő áthúzódik a jövı évre.
A 225/2003.(IX.25.)KT. sz. határozat végrehajtására külön írásos tájékoztató készült, mely önálló
napirendi pontként kerül megtárgyalásra.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e egyéb kiegészíteni valójuk, kérdésük a jelentéssel
kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a Képviselı-testület a jelentést egyhangú 17 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 39/2003.(II.27.), 42/2003.(II.27.),
43/2003.(II.27.),
48/2003.(II.27.),
114/2003.(V.29.),
138/2003.(V:29.),
156/2003.(VI.26.), 180/2003.(VII.31.), 183/2003.(VII.31.), 189/2003.(VII.31.),
222/2003.(IX.25.), 224/2003.(IX.25.), 243/2003.(IX.25.)KT. számú határozatok
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a rendelet módosítás lényegi
ismertetésére.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, a képviselı-testület második fordulóban tárgyalja a
rendelet-tervezetet. Az elsı fordulós vita azzal zárult le, hogy véleményezésre küldjék meg a Körösvidéki Környezetvédelmi Felügyelıségnek. A véleményezı hatóság a rendelet-tervezetet áttekintette
és megtette javaslatait, melyek a rendelet szövegébe beépítésre kerültek. (dılt betővel, vastagon
szedett részek).
Ezt követıen a véleményezı bizottságok a tervezetet megvitatták. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság kérte
annak megvizsgálását, hogy az eb tartás szabályainál az élelmiszer-és vendéglátó üzletekbe a kutya
bevitelének tiltására van e központi jogszabály. Az 1/1986. évi EVM-EÜM együttes rendelet
szabályozza a vendéglátó- helyekre történı eb bevitelét, így a rendelet-tervezet nem ellentétes, ezért
ezek a szabályok nem kerültek megváltoztatásra.
A rendelet-tervezet szervesen illeszkedik az Általános Rendezési Tervben és ennek végrehajtására
kiadott helyi szabályzatban megállapított övezetekhez. Külterületen az állattartás megengedett, kivéve
azokat a holtágak melletti területeket, amelyeket többnyire üdülıterületként használnak.
Összességében az állattartás szabályai a korábbi rendelethez képest nem változtak.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd megkérdezte a képviselıket
van e kérdésük, észrevételük a tervezettel kapcsolatban.
Jenei Bálint képviselı hozzászólásában felvetette, a rendelet-tervezet 1.sz. melléklete tartalmazza az
állattartás céljára szóló létesítmény építése, bıvítése esetén betartandó védıtávolságokat. Ezek között
szerepel, hogy 50 méter távolságon belül lévı gyermekintézmény, egészségügyi intézmény ………
közelében állattartás céljára szolgáló építmény létesítésére tilos engedélyt kiadni. Mi a helyzet a
meglévı, ezen a védıtávolságon belül lévı állattartással?
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, ezeken a helyeken az állattartást meg kell
tiltani. A Városüzemeltetési osztály ezt folyamatosan vizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedést.
További érdemi hozzászólás, kérdés nem volt a Polgármester úr a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselıket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés meghozatalához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/2003. (……..)KT. sz. rendeletét
az állattartás helyi szabályairól
2. Napirendi pont
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a jelenlévık tájékoztatására
foglalja össze a rendelet módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, korábban a helyi szociális rendelet szabályozta azt, hogy a helyi
autóbusz közlekedést igénybe vevık esetén – fıként a diákok- milyen kedvezményhez, és milyen
eljárási rend szerint lehet hozzájutni. A kedvezmény a helyi oktatási intézményekben tanuló diákok
részére szólt a helyi autóbusz járat igénybevételére.
A költségvetési törvény módosította a SZIJ –ról szóló törvényt, amely alapján az ilyen céllal adott
önkormányzati támogatás nem minısül adóalapot képezı juttatásnak, ezért ennek a kedvezménynek a
biztosítását nem a helyi szociális rendeletben, hanem a helyi közlekedés feltételeit, díjtételeit
szabályozó rendeletben kell szabályozni.
Kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester a rendelet megalkotására kérte fel
a képviselıket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/2003. (……..)KT. sz. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló
4/1991.(III.29.)KT. sz. rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
Erzsébet Liget-fürdı bérleti szerzıdés
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint foglalta össze az elıterjesztés lényegét.
A téma nem ismeretlen a képviselı-testület elıtt, hiszen az elmúlt ülésen tárgyalta a fürdı szervezeti
változása miatt az üzemeltetési szerzıdés kérdését. Akkor az elıterjesztés mellékletében szereplı
tervezet szerint egy megbízási szerzıdés került volna elfogadásra, amelynek lényege, hogy a Ligetfürdı Kft beszedi a díjakat az önkormányzat nevében, és azt az önkormányzat számlájára átutalja.
Az akkori döntés során kételyek fogalmazódtak meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, illetıleg az
Alpolgármester úr részérıl, hogy az ÁFA törvényhez megfelelıen illeszkedik e a szerzıdés- tervezet.
Végül a képviselı-testület úgy határozott, hogy a Pénzügyi és Gazdasági bizottság a könyvvizsgálók,
és az önkormányzatnál megbízásos jogviszonyban álló ügyvéd segítségével tekintsék át a szerzıdést,
és annak eredményérıl tegyenek jelentést a képviselı-testület soron következı ülésére.
A vizsgálat eredményeként az érintettek részérıl az alábbi vélemény fogalmazódott meg:
Jelenleg a fürdıberuházás nem fejezıdött be, illetve az APEH vizsgálat sem zárult le, ezért az új
egység kezelési feladatairól nem szükséges rendelkezni a megbízási szerzıdésben. Így elégséges egy
bérleti szerzıdésnek a megkötése, melynek tárgya a már átadott és üzembe helyezett fürdı vagyonnak
a bérletével kapcsolatos szerzıdéses jogviszony rendezése. A beruházás befejeztével szükséges a
bérleti szerzıdést ismételten áttekinteni és abba bevonni azokat az új egységeket, amelyek
tekintetében az önkormányzat az ÁFA visszaigénylés lehetıségével élt. Mindezek alapján az érintettek
azt javasolták, hogy egy határozott idejő, 2003. december 31. napjáig szóló bérleti szerzıdés kerüljön
megkötésre. Szeptemberben a téma tárgyalásakor még úgy tőnt, hogy a fürdı beruházás befejezıdik,
megindul a próbaüzemnek az eljárása, így arra az esetre már rendelkezni kellett volna az új épület
egység hasznosításáról. Errıl azonban jelenleg nincs szó a beruházás elhúzódása miatt, melyre a
polgármester úr is utalt a polgármesteri beszámolójában. A fürdı kft-nek viszont szükséges valamiféle
felhatalmazás a meglévı és üzembe helyezett vagyontárgyak kezelésére.
A határozott idı lejártáig várhatóan az APEH vizsgálat is lezárul, amelynek figyelembe vételével lehet
majd a szerzıdést módosítani, adott esetben más szerzıdést kötni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, számára a bérleti szerzıdés tervezet csak akkor
fogadható el, ha írásban azt a Fürdı Kft. Felügyelı Bizottsága a Képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.
Katona Lajos alpolgármester, és mint a Felügyelı Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, a
szerzıdés-tervezet megtárgyalása során a bizottság megállapította, hogy az alkalmas a kitőzött cél
megvalósítására, ezért javasolják a képviselı-testületnek elfogadásra.
Annak idején a fürdıt azért alakították át önálló gazdasági társasággá, hogy a gazdasági tevékenysége
minden mástól elkülönüljön, és pontosan mérhetı és nyomon követhetı legyen. A bizottság számára
megnyugtató az, hogy ehhez a mőködési formához illik a beterjesztett bérleti szerzıdés-tervezet, ezért
is javasolják elfogadásra.
Dezsı Zoltán képviselı hangsúlyozta, már a bizottsági ülésen is feltette a kérdést, hogy miért
augusztus 1-tıl visszamenıleg kötelezik a fürdıt a havi 400.000 Ft bérleti díj megfizetésére, mikor
októberben dönt a képviselı-testület, ugyanakkor a határozatban foglaltak végrehajtásának határideje
november 30.
Továbbá a szerzıdés-tervezet 5. pontjában meghatározzák, hogy a beruházások tekintetében a 9.
pontban leírtak szerint kell eljárni. A 9 pont pedig arra hivatkozik, hogy egy külön megállapodásban
kell az addig elvégzett beruházásokról a fizetés konstrukcióját megállapítani.
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A 7. pontban leírtak szerint, a bérbeadó részére a megfizetés a tárgyév december 15-ig kötelezı, a
számlakibocsátást havonta történik, a teljesítés idıpontja tárgyhónap utolsó napjáig. Véleménye
szerint ezek a dátumok igen csak keresztezik egymást. Ugyanakkor egy olyan bérleti díj megfizetésére
kötelezik ezt a társaságot, amit a jelenlegi helyzetbe még nem tud kitermelni. Mindezekre figyelemmel
a maga részérıl ezt a szerzıdés-tervezetet nem tartotta elfogadhatónak.
Katona Lajos alpolgármester a fentiekben említett idıbeli eltéréseket nem tartotta problémának,
ugyanis a társaság augusztus 1-tıl elı-társaságként mőködik, amely nyomán már a saját nevére
fogadott, illetve bocsátott ki számlákat. A gond akkor jelentkezne, ha a fürdı nem ebben a formában
mőködne. Könyvvitel szempontjából ez így megállja a helyét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a Dezsı Zoltán képviselı úr által felvetettekre reagálva elmondta, semmi
akadálya annak, hogy egy késleltetett fizetés történjen. A bérleti díj meghatározásánál az új átadandó
egységekkel nem számoltak, az csak a már meglévı beruházás amortizációs értékéhez igazodik.
Ugyanakkor semmi akadálya annak, hogy a szerzıdést késıbb kösse meg az önkormányzat, már csak
abból adódóan is, hogy a fürdı vagyonnak az átadása augusztus 1-el megtörtént. Természetesen ezt a
szerzıdést december 31-el felül kell vizsgálni és szükséges korrigálni. A szerzıdés egyébként
összhangban van az APEH véleményével, aki szerint a bérleti szerzıdés lenne a megfelelı. A bérleti
díj mértékével kapcsolatban az APEH úgy foglalt állást, hogy azt az amortizáció mértékéhez
szükséges igazítani. Az amortizáció mértéke jelen esetben 10 % ponttal megemelésre került, így a
bérleti díj nagyjából valósnak és reálisnak mondható.
A szerzıdés aláírásának idıpontján természetesen lehet korrigálni. A szerzıdés-tervezet
összeállításában a fent említett szakembereken kívül más jogi szakemberek is részt vettek, ezek az
idıpontok velük kerültek egyeztetésre. Az idıpontoknak egyezni kell a tényleges folyamatokkal,
amelyeket dokumentumokkal alá tudnak támasztani.
Dezsı Zoltán képviselı még annyit kívánt hozzászólni, hogy a júliusi ülésen még arról volt szó, hogy
a fedett fürdı kb. októberben kerül átadásra. Az újabb értesülések szerint ez az idıpont tovább csúszik
jövı év áprilisára. Ezek a határidıbeli csúszások a fürdı mőködését akadályozzák, az árbevétele nem
lesz annyi, mint, amit egy teljes egészében mőködı fürdı árbevételként tudna produkálni. Ezt a hiányt
honnan fogja az önkormányzat pótolni.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, és mint a fürdı Felügyelı
Bizottságának tagja tájékoztatta a képviselı urat, hogy a Felügyelı bizottság elfogadta a fürdı elıtársasági üzleti tervét, illetve a késıbbiekre próbáltak számokat becsülni. A társaság üzleti tervében
pozitív eredmény található. A fürdı július 1-tıl egy olyan idıszakban került önálló kft-vé átalakításra,
amikor a nyári idıszak bevétele bıven tudja fedezni a bérleti díj mértékét december 31. napjáig. Mint
ahogy többek részérıl már elhangzott, ezt követıen a szerzıdést újra át kell tekinteni, és ha szükséges
a bérleti díjat módosítani kell, az akkori helyzethez igazítani.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát és felkérte a képviselıket
a határozati javaslatban szereplı szerzıdés-tervezet elfogadására.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társasággal az alábbi bérleti szerzıdést köti meg a 2003. augusztus 1. és 2003.
december 31. közötti idıtartamra:
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BÉRLETI SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1., képviseli: dr. Dávid Imre polgármester) mint bérbeadó, továbbiakban
Bérbeadó,
másrészrıl a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
(5500 Gyomaendrıd, Erzsébet liget 2., képviseli: Vass Ignác ügyvezetı) mint bérlı,
továbbiakban Bérlı között alulírt napon az alábbi feltételek szerint.
1./
Felek megállapítják, hogy a Bérbeadó a tulajdonát képezı és a jelen szerzıdés 1. sz.
mellékletét képezı kimutatásban szereplı vagyontárgyakat Bérbeadó a jelen szerzıdés
aláírásának napján átadja a Bérlınek, kezelés, illetve üzemeltetés céljából, aki jogosult azokat
hasznosítani.
Az átadás-átvételrıl felek külön jegyzıkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az átadott
vagyontárgyak fıbb adatait és állapotukat, illetve értéküket.
2./
Felek megállapodnak, hogy a Bérlı az átadott gyomaendrıdi 1293/5. és 1298. hrsz-ú
strandfürdı, illetve kemping ingatlanokat, a gyomaendrıdi 1090 hrsz-ú vízmőtelepet, a
gyomaendrıdi 1295/2. hrsz-ú ingatlanon fekvı virágkertészet ingatlant és a fenti ingatlanokon
található felépítményeket és egyéb építményeket, valamint a külön részletezett egyéb
ingóságokat az alapító okiratában és a jelen szerzıdésben meghatározottak szerint köteles
üzemeltetni és kezelni.
3./
A Bérlı tudomásul veszi, hogy köteles a 2./ pontban meghatározott tevékenységet
saját maga végezni, illetve hogy ezen tevékenység gyakorlásának jogát csak a Bérbeadó
Önkormányzat elızetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át.
A Bérlı tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági engedély
beszerzésének kötelezettsége ıt terheli.
4./
A Bérlı a kezelés, illetve üzemeltetés során köteles fokozott gondossággal eljárni, az
átadott vagyontárgyakat rendeltetésszerően használni, azok állagát megóvni, a jogszabály által
elıírt vagy egyébként indokolt karbantartási és felújítási munkákat a saját költségén elvégezni.
Bérbeadó jogosult arra, hogy a Bérlı tevékenységét, az állagmegóvási kötelezettség
teljesítését elızetesen egyeztetett idıpontban rendszeresen ellenırizze, azzal kapcsolatban
írásos észrevételeket tegyen. A Bérlı köteles az észrevételeket megvizsgálni és azokra
legkésıbb 15 napon belül írásban válaszolni.
5./
A Bérlı az átadott vagyonnal kapcsolatos beruházási és fejlesztési munkákat a
Bérbeadó elızetes írásbeli jóváhagyása alapján, a saját költségére végezhet. Felek
megállapodnak, hogy a Bérlı által végzett értéknövelı munkákkal kapcsolatban a jelen
szerzıdés megszőnésekor egymással elszámolnak, a 9./ pontban írtak szerint.
6./
A Bérlı köteles Üzemeltetési Szabályzatot készíteni, amely tartalmazza a
tevékenységére vonatkozó jogszabályok által elıírt feltételeket.
A Bérlı a tevékenységének végzése során köteles az irányadó jogszabályok betartására, az
elıírt mérések, vizsgálatok, elemzések, stb. elvégzésére, illetve elvégeztetésére.
7./
Bérlı a jelen szerzıdés tárgyát képezı vagyontárgyak után 400.000.- Ft, azaz:
Négyszázezer forint/hó bérleti díjat köteles a Bérbeadó részére megfizetni, tárgyév december
15-ig. A számlakibocsátás havonta történik, a teljesítés idıpontja tárgyhónap utolsó napja.
8./
A Bérlı tudomásul veszi, hogy a 2./ pont szerinti feladatok teljesítésérıl és annak
pénzügyi feltételeirıl üzleti tervet köteles készíteni.
9./
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdést 2003. augusztus 1. napjától 2003.
december 31. napjáig tartó határozott idıre kötik.
Felek megállapodnak, hogy a határozott idıtartam lejártakor a Bérlı által elvégzett
állagmegóvó, illetve értéknövelı munkák értékének megtérítését külön megállapodásban
rendezik.
10./
Bérlı tudomásul veszi, hogy a 2./ pont szerinti feladatok nem szerzıdésszerő
teljesítése esetén a Bérlı, illetve vezetı tisztségviselıje a rá vonatkozó szabályok szerint
kártérítési felelısséggel tartozik.
11./
Felek megállapítják, hogy az Áht. 95/A. § (3) bekezdése alapján a jelen szerzıdést az
aláírástól számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
amely a Bérlı ügyvezetıjének kötelezettsége.
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12./

A jelen megállapodásra egyebekben a Ptk. rendelkezései megfelelıen irányadóak.

Felek a jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá.
Gyomaendrıd, 2003. augusztus 1.

____________________________
Bérbeadó
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
képv: dr. Dávid Imre polgármester

______________________________
Bérlı
Gyomaenrıdi Liget Fürdı Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság
képv: Vass Ignác ügyvezetı

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés,
illetve a módosítás aláírására.
Határidı: 2003. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
4. Napirendi pont
Számlavezetı pénzintézetváltás
Dr. Dávid Imre polgármester elıljáróban személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból
történı kizárását, és felkérte Katona Lajos alpolgármestert a napirendi pont vitájának levezetésére.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke személyes érintettsége miatt szintén
kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
Katona Lajos alpolgármester felkérte a képviselıket döntsenek a polgármester úr és a képviselı
asszony kizárásáról. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a döntés meghozatalához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Dávid Imre polgármestert és Csíkné
Timár Éva képviselıt kizárja a „Számlavezetı pénzintézetváltás„ tárgyú elıterjesztés
döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Katona Lajos alpolgármester elsıdlegesen köszöntötte a témában érintett két pénzintézet
képviseletében megjelenteket, majd vitaindítójában elmondta: jelentıs horderejő témában kell ma a
képviselı-testületnek döntést hozni. Jelentıs azért, mert komoly változást hoz, mind az önkormányzat,
mind pedig a hivatal életében. Elég sok idıt szenteltek az elıkészítésnek, a döntéshozó szervek azt két
fordulóban is tárgyalták. Igyekeztek minden körülményt mérlegelni, feltárni, amelyek a legutóbbi
testületi ülésen már világosan láthatóak voltak, de ennek ellenére további 30 napos haladékot adtak
maguknak arra, hogy az ismeretek függvényében mára mindenki eldöntse, hogyan fog szavazni. A
döntés tovább nem húzható, amennyiben a pénzintézetváltás mellett döntenek, úgy arról ma határozni
kell.
Az elıkészítés során felszínre kerültek olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a mai döntés
meghozatalát.
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Nem közvetlenül anyagi körülmények, de a döntés szempontjából fontosak, hogy melyek azok,
amelyek az OTP, illetve a Takarékszövetkezet mellett szólnak. Az OTP ısidık óta vezeti az
önkormányzat számláját. A két fél között a kapcsolat megfelelı, olyan alapvetı kifogás, mely a
pénzintézetváltást motiválná, nem merült fel. Az OTP Rt. országosan nagyon sok önkormányzatnak
végzi a számlavezetését. A Takarékszövetkezet, bár kisebb pénzintézet, de neki is vannak tapasztalatai
ezen a téren. Fontos körülményként vették figyelembe, hogy egy helyi pénzintézet, nagyrészt helyiek a
menedzsment tagjai, a részjegy tulajdonosok kb. 1/3-a helyi illetékességő. Jelentıs számú munkaerıt
foglalkoztat. Háromszor annyi összegő iparőzési adót fizet az önkormányzatnak, mint az OTP.
Ugyanakkor az elmúlt idıszakban jelentıs fejlesztést hajtott végre, az endrıdi új székház megépítése
városképi szempontból is meghatározó. A gyomai részen pedig most kezdték el egy új kirendeltség
építését. A szövetkezet alkalmanként szponzorálja a helyi szervezeteket és az önkormányzat
rendezvényeit. Összegezve elmondható róla, hogy ízig-vérig helyi szervezet.
A két pénzintézettıl beérkezett ajánlatok vizsgálata során arra a megállapításra jutottak, hogy
általánosságban a Takarékszövetkezet kondíciói valamivel jobbak, mint az OTP-é, ezért anyagilag
talán jobb körülmények közé kerülhetünk, ha pénzintézetváltásra kerülne sor. Kérdéses viszont a
szolgáltatás színvonala, hogyan tudja az eddig is meglévı és a felmerülı igényeket kielégíteni. Az
elektronikus ügyfél szintjén ugyan azt tudja nyújtani, mint az OTP, annyi különbséggel, hogy rövidebb
ideig mőködik az ügyfél terminálja. A hivatal nyilatkozata szerint nekik a pénzintézetváltás plusz
munkát nem jelent, mindkét rendszerrel tudnak együtt dolgozni.
Megpróbálta összefoglalni azokat a pro és kontra körülményeket, amelyek befolyásolni tudják a
képviselı-testület döntését. Úgy gondolta, hogy az elıkészítés során semmi olyan körülményt nem
hagytak figyelmen kívül, ami a késıbbiekben valamilyen kockázatot jelentene. Természetesen egy
ilyen jelentıs lépésnek azért van némi kockázata. Mindezek figyelembe vételével minden
képviselınek a saját felelıssége, hogy a szavazatát hova fogja letenni.
Mint a hozzászólás elején is elmondta, a témát valamennyi bizottság megtárgyalta és az
elıterjesztésben szereplı két alternatíva szerinti határozati javaslatot terjesztettek a testület elé.
Befejezésként megkérdezte a pénzintézetek képviseletében megjelenteket, kívánnak e témához
hozzászólni.
Dr. Vizhányó Julia az OTP. Rt. képviselıje hozzászólásában az OTP megítélését és szerepét kívánta
megerısíteni. Az OTP Bank 1949 óta mőködı pénzintézet, önálló üzletága az önkormányzati üzletág.
Kiemelt üzletágként 1978 óta foglalkozik ezzel a területtel, ami azt jelenti, egy felkészült szakember
gárdával, kiemelt minisztériumi és hatósági együttmőködéssel, nagyon komoly háttérrel, mintegy 80
%-át uralja a piacnak. Ez azt jelenti, hogy az OTP nincs monopol pozícióban, de ez a fajta tapasztalat
egyáltalán nem elhanyagolható. Nem elhanyagolható akkor, amikor egy váltás elıtt állunk, hiszen az
EU-s csatlakozás nagyon kiemelkedı feladatot jelent. Az a tapasztalat és rutin, ami mind központi,
mind megyei, helyi és kolleggális szinten jelen van, az eddigi idık folyamán is segítette és támogatta
az önkormányzat munkáját. Nem kaptak olyan visszajelzést, ami problémára utalt volna az eddigi
együttmőködés során. Mivel mindig is egyedi kondíciókkal finanszírozták az önkormányzatot, ez a
jelzés az önök részérıl bizonyára egy olyan döntés elıkészítés folyamata, amit az OTP nem tud igazán
felmérni. Azzal, hogy a bank fiókot mőködtet kész arra, hogy egy új pénzkiadó automatát telepítsen,
ezzel is jelezve a jó banki szolgálatnak a biztonságát, továbbá készek arra, hogy az EU csatlakozás
idejére komplex, biztonságos tanácsadással is segítsék az önkormányzat tevékenységét. Mindez meg
kellene, hogy erısítse a képviselıket abban, hogy egy biztonságos, Magyarország legerısebb
pénzintézetével ezt a fajta számlavezetést, a nehéz idıszakban is megtartsák.
Az OTP Rt. jelenleg 427 fiókot mőködtet az országban, 1228 db ATM, közel 3 millió számlát vezet.
Békés megyében 60 önkormányzatnak vezeti a számláját, kölcsönös megelégedéssel. Amennyiben
szükséges volt, segítettek az önkormányzatoknak a finanszírozási, likviditási gondjaik megoldásában,
válságtervek kidolgozásában, azok végig menedzselésében. A késıbbiekben erre ugyan úgy készen
állnak, amennyiben kondíció kérdésén múlna a pénzintézet számlavezetés, úgy még további
kedvezményeket tesznek az önkormányzat számára. Azt a fajta biztonságot, amit a bank nyújt,
figyelembe kellene venni a döntés meghozatalánál, hiszen bankcsoporti szinten a bank mérleg
fıösszege közel 2900 milliárd Ft-ot jelent, ami a tartós kondíciók nyújtása tekintetében nem
összehasonlítható egy kisebb fajta pénzintézettel. Ez a bank, amely regionálisan is, és Közép-Kelet
Európában is egy erıs közép bankként mőködik, felkészült arra, hogy ezeket a kondíciókat ne csak
rövidtávon, hanem tartósan és folyamatosan biztosítsa az önkormányzat számára.
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Dr. Hunya Miklós az Endrıdi és Vidéke Takarékszövetkezet képviseletében hangsúlyozta, a
pályázatukban foglaltakat továbbra is fenntartják, az abban foglalt vállalásaikat teljesítik. A
számlavezetésre felkészültek, el tudják látni Gyomaendrıd önkormányzatának számlavezetését. Ennek
érdekében az elmúlt idıszakban elég sok fejlesztést végrehajtottak, és hajtanak végre 2004-ben is az
internetes bankolás bevezetésével. Az elmúlt két évben két ügy kapcsán is „megmérkıztek” az OTPvel, a vízmőtársulat és az önkormányzat hitelezése tekintetében.
Véleménye szerint a pályázat azért pályázat, hogy egyenlı esélyekkel induljanak a felek, és adott
idıben azt kell nyújtani, amit elvár a pályázat kiírója.
Katona Lajos alpolgármester személyes véleménye szerint az a kicsi kockázat, ami azt jelenti, hogy
egy ismeretlen területre lépünk, megér annyit, hogy egy olyan pénzintézetet bízunk meg a
számlavezetéssel, aki ugyan azokat a feltételeket tudja nyújtani, amiben eddig is részünk volt, de még
is ízig-vérig egy helyi szervezet. Érzése szerint anyagilag nem járunk rosszabbul, így ez a lépés
megkockáztatható.
Kérdésként fogalmazta meg, hogy a Takarékszövetkezet rendelkezik e központi szervezettel, ami
biztosítékot jelent, és segítséget nyújt az esetleges probléma esetén.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában elmondta, annak ellenére, hogy a téma több ízben is
megtárgyalásra került, az aggályai továbbra is fennálltak a pénzintézet váltás kapcsán.
Az írásos anyag saját magából kiemeli azt, hogy a pénzintézet váltás a jelenleg folyó nagy
beruházások esetében a finanszírozás ütemezésében idıleges fennakadást okozhat. Ha csak a
kommunális hulladéklerakó beruházást vesszük figyelembe, ami egy társult beruházás, több
önkormányzat pénzébıl jön létre, felmerül a kérdés, hogy a váltás következtében a rájuk esı rész
koordinálása, hogyan kerül kezelésre.
Az anyag tartalmazza továbbá, hogy „a Takarékszövetkezetnek nincs kellı gyakorlata nagyobb
önkormányzat pénzforgalmi számláinak a vezetésében, fennakadásokat okozhat a napi megbízások
teljesítése.” Aki részletében átolvasta az anyagot, abban ez ugyan úgy kérdésként fogalmazódhat meg,
mint benne.
„Rendkívül kedvezı a látra szóló kamatlekötés éves mértéke, amely 6%. Ehhez az ajánlat újabb 1%-ot
felajánl abban az esetben, ha az önkormányzat és az intézményei dolgozóinak a 70 %-a a munkabér
átutalására a Takarékszövetkezetnél nyit lakossági folyószámlát.” Ez az ajánlat szintén kérdésként
fogalmazódhat meg.
Személy szerint már hosszú idı óta tagja a Takarékszövetkezetnek, így nagyon jól emlékszik arra,
amikor 1994-1995-ben a Takarékszövetkezet a csıd idıszakát élte meg, és tıkepótlással lett helyre
állítva. Ugyanakkor az elmúlt években lakossági részjegy leértékelésre került sor 1000 Ft-ról 200 Ftra, amely megint nem egy olyan tevékenység, ami ıt arra ösztönözné, hogy egy nagyobb összegő
lekötést eszközöljön ennél a pénzintézetnél.
Szintén az anyagban olvasható, hogy „a település szempontjából az Endrıd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél történı önkormányzati számlavezetés a helyi érdekeltséget erısítené. „ Kérdés,
hogy kinek az érdekeit, és milyen érdekeltségeket. A helyi érdekeltséghez kapcsolódóan említésre
méltónak tartotta az elıterjesztés, hogy a Takarékszövetkezet majdnem háromszor annyi iparőzési
adót fizet, mint az OTP. Megítélése szerint ezután is annyit fog fizetni, feltéve, ha a tevékenysége a
törvényi elıírásoknak megfelelıen megváltozik.
Az elıterjesztés mellékletére való hivatkozásnál van némi ellentmondás az idıpontokat illetıen,
ugyanakkor a bizottsági üléseken ígért pótanyagok sem kerültek kiosztásra.
Kérdésként fogalmazta meg továbbá, hogy a határozati javaslat I. /2 pontjában miért ez az idıpont
szerepel.
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Kifogásolta továbbá, hogy a képviselı-testület nem kapott tájékoztatást a Polgármester úrtól arról a
rendezvényrıl, amelyet az OTP Rt. tartott az önkormányzatok részére az EU csatlakozás kapcsán az
EU-s pénzek felhasználásának lehetıségeirıl, fıként a beruházásokhoz szüksége önerı biztosításának
feltételeirıl. Ez mindenképpen elgondolkoztatásra késztet bennünket, abban a tekintetben, hogy az
önkormányzat mintegy 4.5 milliárd Ft-os éves költségvetésének a számlavezetése melyik
pénzintézetnél történjen, és milyen kockázati tényezıt vállalnak azzal, hogyha a Takarékszövetkezetet
választják, ahol már kétszer történt leértékelés. Milyen vonatkozásban fogja ez érinteni az
önkormányzat számlavezetését, és a számlák kifizetését. Mi az a háttér, ami biztosítja azt, hogy az
önkormányzati beruházások, illetve a beruházásokhoz szükséges önerı biztosításának lehetıségével
elbír a Takarékszövetkezet.
Befejezésként indítványozta, hogy a képviselı-testület névszerinti szavazással hozza meg döntését.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, amennyiben a képviselı-testület a pénzintézetváltás mellett
dönt, úgy a hivatal életében egy feszített munka fog bekövetkezni, de az önkormányzat
mőködıképességét nem fogja veszélyeztetni. A beruházásokat illetıen, - mivel elég hosszú idı óta
folyik ennek a döntésnek az elıkészítése, - tárgyalásokat folytattak az Állami Kincstárral, amely során
olyan vélemény alakult ki, hogy a támogatási szerzıdések minden további nélkül módosíthatók, a
támogatást folyósító ezt minden esetben tudomásul veszi, 2004. január 1-ig ez megoldható.
Természetesen minden új szervezettel ki kell alakítani az együttmőködési kapcsolatot, amelynek
lehetnek zökkenıi, de azokra a tapasztalatokra, amit a vízmőtársulat, illetve a likvid hitel folyósítása
során tapasztaltak, igazán érdemi akadálya nem lehet. Összegezve azt lehet elmondani, hogy a
pénzintézetváltásnak nincs olyan technikai akadálya, amit 2003. december 31-ig illetve 2004. január
1-ig ne lehetne teljesíteni.
Személyes véleménye szerint, a döntés során valóban azok a közvetett információk fognak dönteni,
amit alpolgármester úr is megfogalmazott, és a bizottságok részérıl is megfogalmazódtak. A helyi
iparőzési adó fizetését igen is befolyásolja a pénzintézetváltás, hiszen a nyerség után a befizetett
adónak is magasabbnak kell lennie.
A képviselı úr által említett OTP Rt. -s rendezvényén jelen voltak polgármester úrral, ahol lényegében
az hangzott el, hogy a saját erı tekintetében az OTP partneri kapcsolatot épít ki az
önkormányzatokkal, - viszont ez eddig is így volt. Ez azonban a Takarékszövetkezet részérıl is igaz,
hiszen a szennyvízberuházás során a társulási pénzek megelılegezésében a pénzintézet partneri
kapcsolatot épített ki, ami ma is jól mőködik. Ugyanakkor a saját erı biztosításához közvetetten a
likvidhitel biztosításával is hozzá kapcsolódott, így ebben a tekintetben legalább olyan pozitív képet
tud mutatni, mint az OTP Rt. Természetesen igaz az a felvetés, hogy olyan nagy önkormányzattal,
mint a gyomaendrıdi még nem állt kapcsolatban, de vannak olyan megyei önkormányzatok, amelyek
a takarékszövetkezeti rendszerrel állnak kapcsolatban, és elégedettek a kapott szolgáltatással.
Megítélése szerint a váltás esetén a Takarékszövetkezet nagy presztízsnek fogja tartani azt, hogy a
gyomaendrıdi önkormányzatot megırizze. Más környezı települések önkormányzatai, akik a
Takarékszövetkezetnél vezetik a számlájukat, jó partneri kapcsolatról nyilatkoztak, ugyan olyan jó a
kapcsolatuk a pénzintézettel, mint adott esetben nekünk az OTP Rt-vel.
Befejezésként úgy ítélte meg, hogy ezeknek a közvetett információknak van nagy jelentısége a döntés
meghozatalánál, mivel az ajánlatok korrektek és kiegyensúlyozottak.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı az OTP Rt. képviselıjétıl kérdezte; jól értelmezte e azt a
kijelentést, hogy csak akkor helyeznek el automatát az endrıdi településrészen, ha a képviselı-testület
az OTP mellett teszi le a voksot. Nagyon indokolt lenne egy másik automatának az elhelyezése, hiszen
egy-egy segély kifizetés alkalmával áldatlan állapotok vannak a gyomai automatánál. Kérte, hogy az
OTP ezt fontolja meg, és függetlenül a mai döntéstıl, helyezzen el automatát az endrıdi
településrészen.
Dr. Vízhányó Júlia a kérdésre válaszolva elmondta, az OTP az ATM-ek elhelyezésérıl fontossági
sorrendben dönt. Tekintettel arra, hogy nagyon sok településen több automata igény van ezért minden
évben egy rangsor kerül felállításra, és ebben a rangsorban, ha az önkormányzat az OTP –t választaná,
elsı helyre kerülne. Ellenkezı esetben lehet, hogy sokkal késıbb kerülnek sorra. Egy ATM
kihelyezése 13-15 millió Ft-ot jelent a pénzintézetnek. A bank elsıdlegesen azokat a településeket
veszi elıre, ahol vélhetıen a tranzakció száma nagyobb lesz, az automatát többen fogják használni.
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Az iparőzési adó mértéke nyilván a miatt ennyi, hogy csak egy fiókot mőködtetnek a városban.
Ugyanakkor a szakképzési alap hozzájárulásuk mértékét sem kellene figyelmen kívül hagyni, a többi
település függvényében igyekeztek korrekt módon támogatni az önkormányzatot. Hangsúlyozta; a
bank ereje és mérleg fıösszege ezeknek a kondícióknak a tartását hosszú távon biztosítani tudja.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi és Jogi bizottsági is két ízben vitatta ezt a témát.
A pályázatok nem nagyon könnyítették meg a bizottság dolgát, mivel két nagyon hasonló súlyú a
város szempontjából különbözı elınyöket biztosító pályázattal álltak szemben. Egyik pénzintézet sem
bocsátkozott felelıtlen ígérgetésekbe, olyan csábítgatásokba, aminek a késıbbiek folyamán nem tud
megfelelni. Korrektül a lehetıségek és az általánosan alkalmazható szabályok szerint tették meg
ajánlatukat. Ezért is nem tudtak a bizottságok egyértelmő állást foglalni a kérdésben.
Tovább nehezíti a dolgunkat az is, hogy az OTP-vel nem volt gondunk, nem alakult ki olyan helyzet,
ami miatt ezt a váltást meg kellene lépni. A két fél között jó partneri kapcsolat alakult ki az évek
folyamán. Mindezek ellenére még is napirendre került a váltás kérdése. A maga részérıl mindemellett
támogatta a takarékszövetkezet pályázatát, egyrészt, mert ezzel az önkormányzat egy helyi
pénzintézeti gazdálkodót erısítene, jobb pozícióba hozna. A takarékszövetkezetet döntıen a helyi
lakosság pénzébıl hozták létre, és ezeken az alapokon fejlıdött fel a mai szintre. Nyilván, ha úgy dönt
majd a testület, hogy emellett teszi le a voksot, azzal további fejlıdésre készteti technikai és egyéb
területeken egyaránt.
A lakossági a számlavezetés megosztott a két pénzintézet között, az önkormányzat az intézmény
dolgozóit ebben a kérdésben nem kívánja befolyásolni, ez továbbra is mindenkinek a magánügye
marad.
Bármelyik pénzintézet mellet is döntenek, arra kérte az esetleges vesztes pályázót, hogy a jelenlegi
kapcsolatot a jövıben is tartsák fenn, hiszen a város lakosai továbbra is mindkét bankot ugyan úgy
fogja használni.
Czibulka György képviselı maximálisan egyetértett azzal, hogy a döntéstıl függetlenül a kapcsolatot
korrekt módon tartani kell a jövıben is mindkét pénzintézettel.
Véleménye szerint a Takarékszövetkezet mellett szól az is, hogy nagy munkaadója a városnak, 40-50
fıt foglalkoztat. Ugyanakkor az OTP egyre kevesebb munkaerıt foglalkoztat, egyre feszítettebb
tempóban, munkaidıben.
Dr. Hunya Miklós a hozzászólásokra reagálva elmondta, a takarékszövetkezet 1997 óta vezet
önkormányzati számlát, a felmerülı gondokat mindig sikerült megoldani. 1993-1994 évben valóban
voltak problémák a pénzintézetnél, de egy vezetı váltással ki tudtak jutni a válságból, és 1994 óta az
eredményük folyamatosan ível felfelé. A tulajdonosi részjegyeket helyre tették, így mára a bank
probléma nélkül, jól mőködik. Az Európai Uniós csatlakozás után az EU-s pénzek kezelését bár
melyik pénzintézet el tudja látni. A helyi érdekeltséget illetıen, nyilván érdekük az önkormányzat
számlavezetésének megszerzése, hiszen gyomaendrıdiek, itt élnek, és azt szeretnék, ha az itt lakó
emberek minél jobban élnének. Egy önkormányzati számlavezetés nem nyereség orientált, önmagában
nem eredményez nyereséget, de vannak ambicionális lehetıségei, amelyeket igyekeznek korrekt
módon kihasználni. Amit eddig ígértek mindig teljesítették, nem kötötték feltételekhez a gyomai új
banképület megépítését sem, amelyet a tervek szerint jövı év október 23-án meg tudnak nyitni az
ügyfelek elıtt.
Dr. Vízhányó Júlia megítélése szerint ma mindegyik bank arra törekszik, hogy ebben a kíméletlen
versenyhelyzetben a leghatékonyabban mőködjön. Abban az esetben, ha egy bank fejleszti a
számítógépes rendszerét, a munkaerıt nem a passzív területekre, hanem a szakmai felkészültséget
igénylı területekre koncentrálja. A szigorú pénzügyi elszámolási rendszer a magyarázata annak, hogy
a passzív oldalon nincs szükség annyi létszámra, ami a bank hatékonyabb és gyorsabb mőködését
eredményezi. Ma már minden vállalkozás arra törekszik, hogy lehetıleg a legkevesebb munkaerıvel,
minél nagyobb haszonra tegyen szert.
Katona Lajos alpolgármester lezárta a vitát. A téma egy alapos és hosszú elıkészítésen esett át, a mai
korrekt vita után egy minden szempontból megkérdıjelezhetetlen döntés születhet.
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A Dezsı Zoltán képviselı indítványára figyelemmel felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket a
névszerinti szavazást illetıen.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Számlavezetı pénzintézetváltás” tárgyú
elıterjesztésrıl névszerinti szavazással dönt.
Határidı: azonnal
A továbbiakban Katona Lajos alpolgármester kérte a képviselıket, hogy a nevük elhangzása után igen,
nem, tartózkodom nyilatkozattal szavazzanak az I. vagy a II. sz. határozati javaslatra.
Béres János I., Czibulka György I., Csányi Itván I., Császárné Gyurciza Éva I., Dezsı Zoltán II., ifj.
Dógi János I., Hangya Lajosné I., Jakus Imre I., Jenei Bálint I., Katona Lajos I., Dr. Kovács Béla I.,
Kovács Mihály I., Knapcsek Béla I., Tímárné Kozma Ágnes I., Véháné Szedlák Ildikó I..
A leadott szavazatokból az alpolgármester megállapította, hogy az I. alternatívára leadott igen
szavazatok száma 14, a II. alternatívára 1. mindezek alapján kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet és az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Dél – Alföldi Régió központjának kiadott
pénzintézeti számlavezetésre tett ajánlatainak ismeretében az alábbi döntést hozta meg.
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2004. január 1. napjától az önkormányzat és
intézményei pénzforgalmi számlavezetésével az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezetet
bízza meg.
2. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen és az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-vel kötött szerzıdés felbontására,
amelynek végsı határideje a 60 napos felmondási idıt figyelembevéve 2003. október 31.
Továbbá intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartást vezetı TÁH idıben történı értesítésérıl,
a szükséges dokumentumok benyújtására illetve a pénzintézetváltást érintı
szerzıdésmódosítások végrehajtására.
3. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetésérıl szóló szerzıdést az Endrıd
és Vidéke Takarékszövetkezettel kösse meg.
Határidı: 2004. január 31.
Felelıs: Katona Lajos alpolgármester
Dr. Hunya Miklós megköszönte a képviselı-testület számukra kedvezı döntését. A hozzászólásokból
is kivehetı volt, hogy eltérı üzletfilozófiával dolgozik a két pénzintézet. A Takarékszövetkezet mindig
azt az elvet képviselte, hogy az ügyfélre igen is idıt kell szánni, embernek is kell maradni ebbe a mai
üzleti világban.
Dr. Dávid Imre polgármester visszavette az ülés vezetését.
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5. Napirendi pont
Szelektív hulladékgyőjtési beruházás közbeszerzési ajánlati felhívása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetıt tájékoztassa a képviselı-testületet,
hogy milyen változás történt az ajánlati felhívásban a bizottsági elıterjesztéshez képest.
Szujó Zsolt osztályvezetı a felkérésre elmondta, az ajánlati felhívás alapjaiban nem változott. Azt a
bizottsági üléseket követıen leegyeztették a közbeszerzési tanács szerkesztıségével, és annak kérésére
a 13. pontban az értékelési súlyszámokban annyi kiegészítést eszközöltek, hogy a szállítójármő
mőszaki színvonalára vonatkozó 15 súlyszámot felosztották, jól értékelhetı, számosítható típusokra.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket, van e kérdésük, észrevételük a témával
kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, így kérte, hogy az osztályvezetı által elmondottakat is figyelembe véve
fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szelektív települési szilárdhulladék-kezelési
közszolgáltatás fejlesztését célzó beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolításával a
Békés Mérnök Kft.-t bízza meg 1.000.000 Ft vállalási áron. A képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a bonyolításra vonatkozó szerzıdés aláírására.
2. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 15 négyfrakciós győjtısziget 60 db szelektív
hulladékgyőjtı konténerének, illetve a 18 m3-es daruzott speciális szelektív hulladékgyőjtı
jármő beszerzésére és a hulladékgyőjtı udvar megépítésére vonatkozó az elıterjesztés
mellékletét képezı nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását közzétételre alkalmasnak
találja. A képviselı-testület felhatalmazza a Békés Mérnök Kft.-t az ajánlati felhívás
közzétételére.
Határidı: azonnal
6. Napirendi pont
Hatáskör átruházás
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatására elmondta, az önkormányzat a város
mikrohullámú adatátviteli hálózat kiépítése és informatikai csomópontok kialakítása címő SAPARD
pályázaton 5 millió 340 ezer Ft támogatásban részesült.
A pályázat támogatási szerzıdésének aláírására ez év szeptember 19-én került sor. A támogatási
szerzıdés értelmében a kivitelezıt – tekintettel a beruházás összköltségére – a SAPARD közbeszerzési
szabályzata szerinti egyszerősített, azaz meghívásos közbeszerzési eljárással kell kiválasztani. A
közbeszerzési eljárást a szerzıdés aláírásától számított harminc napon belül kell megindítani és
november 20-áig le kell zárni. Ennek alapján, mivel a képviselı-testület soron következı ülése ezen
idıpontot követıen lesz, javasolják a képviselı-testületnek, hogy az eredmény megállapítására és a
nyertes pályázó kiválasztására irányuló hatáskörét ruházza át a Pénzügyi és Gazdasági bizottságra.
Császárné Gyuricza Éva képviselı egyetértve a hatáskör átruházásával, javasolta, hogy egy egyszeri
megbízással bízzanak meg szakértıt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntésének megerısítése
céljából.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, minden további nélkül van lehetıség plusz szakember
bevonására, de tudni kell azt, hogy ezt a pályázatot Megyeri László aljegyzı dolgozta ki, az ötlet is az
övé, a hivatal és az okmányiroda informatikai rendszerét jól mőködteti, tehát rendelkezik azzal a
szakmai ismerettel, amely ennek az eljárásnak a lefolytatásához szükséges.
Katona Lajos alpolgármester egyetértett a jegyzı úr által elmondottakkal. Véleménye szerint ilyen
kis összegért komoly szakértıt nem lehet felkérni, aki egy kicsit is jártas az informatikában meg tudja
ítélni egy – egy ajánlatnak a komolyságát.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
258/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 9. § (3) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának a ”GYOMAENDRİDI MIKROHULLÁMÚ ADATÁTVITELI
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS INFORMATIKAI CSOMÓPONTOK KIALAKÍTÁSA” A
SAPARD PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL címő és 302a/73-1308-00115-0211 projekt és I.
282-40/2003. közzétételi hivatkozási számú tendereljárásban az eredmény megállapításával és
a nyertes pályázó kiválasztásával a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot bízza meg.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Csíkné Timár Éva elnök
7. Napirendi pont
A Fı út 42. sz. alatti diákotthon és Blaha L. u. 2-6. sz. alatti Öregek Napközi Otthona épületének
vis maior kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérte, hogy a határozatba foglalják bele a magántulajdonú
lakóingatlanokat is. Nagyon sok aszálykárral kapcsolatos panasz, bejelentés érkezett ezen ingatlanok
vonatkozásában is.
Szujó Zsolt osztályvezetı a képviselı asszony kérésére elmondta, ezeket a problémákat külön
levélben fogják jelezni a Területfejlesztési Tanácsnak. A határozat a vis maior pályázat benyújtásához
szükséges, amelybe ilyen jellegő károkat nem lehet feltüntetni, mert a vis maior keret nem támogatja a
lakóingatlanokat.
Dr. Dávid Imre polgármester a fentiekre figyelemmel javasolta a határozati javaslatot egy II. ponttal
kiegészíteni, amely szerint felkérik a hivatal Városüzemeltetési Osztályát, hogy írásban jelezze a
Békés megyei Területfejlesztési Tanácshoz, illetve a Békés megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz a nyári aszályos idıjárási viszonyok következtében a magántulajdonú épületekben
keletkezet károkat.
A képviselı-testület egyetértve a polgármester úr javaslatával egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
259/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
I.
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a nyári aszályos idıjárási
viszonyok következtében az alábbi önkormányzati tulajdonú épületekben keletkeztek
súlyos károk
• jelentıs károk keletkeztek a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon, Fı út
42.sz. alatti épületében, melynek helyreállítása 5.900.040,Ft-ot tesz ki.
• továbbá jelentıs károk keletkeztek a Gyomaendrıd Gondozási Központ, Blaha Lujza
út 6.sz. alatti Öregek Napközi Otthona épületében , melynek helyreállítása
8.045.878,Ft-ot tesz ki
2. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy a fent nevezett káresemények
helyreállítására 2003. Évi költségvetésbıl fedezetet biztosítani nem képes.
3. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a felsorolt
károk helyreállításának finanszírozására 13.945.918,Ft összegben vis maior támogatás
igénylésére pályázatot nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
II.
Gyoamendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a hivatal Városüzemeltetési Osztályát, hogy
írásban jelezze a Békés megyei Területfejlesztési Tanácshoz, illetve a Békés megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a nyári aszályos idıjárási viszonyok következtében a
magántulajdonú épületekben keletkezett károkat.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. Napirendi pont
Dél-Alföldi Régió egészséges ivóvíz program
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetıt röviden ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Szujó Zsolt osztályvezetı a felkérésre elmondta, a DARFT levélben kereste meg az önkormányzatot
azzal, hogy a régióban egészséges ivóvízminıség-javító program kerülne megvalósításra, melyre
pályázatot nyújtanak be az Európai Unió Kohéziós Alapjához. A pályázat benyújtásához minimum 10
% saját erı biztosítása szükséges.
Városunk esetében az ivóvízminıség javító program kizárólag az arzén uniós
követelményrendszerének megfelelı szintre történı csökkentését jelenti. Mivel településünk a Maros
hordalékkúp vízbázisából nyeri az egészséges ivóvizet a program ezen bázis arzéntartalmának
csökkentését célozza.
A programban résztvevı települések un. egyesülésben valósítanák meg ezt a programot, melynek
lebonyolítója a DARFT-t. Ehhez kellene hozzájárulni önkormányzatunknak, és felhatalmazni a
polgármestert a konzorcium alapító okiratának aláírására és az önkormányzat képviseletére.
Mára még nem dılt el, hogy ebbe a programba a Maros hordalékkúp víztisztítása megtörténik e, vagy
arra egy késıbbi ütemben kerül sor. A kormányrendelet szerint az elsı ütemben 2006-ig kell
megvalósítani azokat az értékeket, ahol legkritikusabbak az arzén szintek. Városunk ebbe a körbe nem
tartozik bele, itt a program csak egy késıbbi idıpontban kerül megvalósításra, így a 10 % saját erı
hozzájárulást feltehetıen vissza fogjuk kapni.
Az alapító okirat várhatóan 2004 tavaszán kerül aláírásra, addig kell az önkormányzatoknak a
döntésüket meghozni.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, a Maros hordalékkúp tisztítására 2008 után
fog sor kerülni.
Hozzászólás, kérdés nem volt a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket.
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A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat
a „Konzorcium a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminıség Javításáért” elnevezéső konzorciumba
alapítóként belépjen.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Konzorcium Alapító Okiratát
aláírja és a Konzorciumban képviselje az önkormányzatot.
A képviselı-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat konzorciumi hozzájárulásként
610.160 Ft készpénzt befizet a Konzorcium bankszámlájára az Alapító Okirat aláírását követı
hét munkanapon belül, mely összeget költségvetésébıl biztosítja.
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat nevében a polgármester, az
ivóvízminıség-javító projektben részt vevı többi 68 önkormányzattal együtt megbízta a
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot, hogy a közbeszerzési
eljárás lebonyolításában eljárjon.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: értelem szerint
9. Napirendi pont
Tájékoztató a Regionális Hulladéklerakó beruházásról
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte az elıterjesztés készítıjét, a véleményezı bizottságok
elnökeit, kívánják e kiegészíteni az írásos tájékoztatót.
Érdemi hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Regionális Hulladéklerakó beruházásról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
elnökét, kíván e szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy városi szinten az intézmények 2003
év 1-9 hónapban 2.343 e Ft-al több támogatást vettek igénybe az idıarányos támogatási
elıirányzathoz képest. Az intézmények többsége mégis döntıen alulfinanszírozott volt, a
többlettámogatás nagysága a Kis Bálint Általános Iskolánál mutatkozó +2,15 %-os
túlfinanszírozásból adódik. Az túlfinanszírozás oka egyrészt a költségvetési rendelet szerinti
létszámleépítéshez kapcsolódó járandóságok egyszeri költségkihatása (felmentési díj, jubileumi
jutalom). Másrészt a tankönyvtérítési rendszer változása, az eredeti költségvetésben szereplı ingyenes
tankönyvellátásra jogosult gyermeklétszám mintegy 200 fıvel növekedett. Ugyanakkor jelentısen
növekedett a rászorultsági alapon járó étkezési díjkedvezményben részesülı gyermekek száma is,
mely tény az intézményi ellátási díjak teljesítésének alulmaradását eredményezi.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı részben a témához kapcsolódóan említette, sajtóban olvasott
arról, hogy az intézmények részére az energiatöbblet költségekre vonatkozóan lehetıségük lesz
pályázni.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hírek szintjén tudnak a lehetıségrıl, de pontos
információ még nem áll rendelkezésre.
További a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólás, felvetés nem volt a képviselı-testület egyhangú 17
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a ”Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
Határidı: azonnal
/ ifj. Dógi János és Dezsı Zoltán képviselık távoztak az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 15 fı./
11. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottsági elnököt
ismertesse a koncepció lényegét, a bizottság ezzel kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a szociális törvény elıírja az önkormányzatok számára a
szociális szolgáltatástervezési koncepció 2004. december 31-it történı elkészítését.
A jóval határidı elıtt történı koncepciókészítésnek az az oka, hogy a Belügyminisztérium a szociális
ágazatban kiírt pályázathoz mellékletként kéri ezt a dokumentumot, ettıl eltekinteni nem tud.
A koncepció tartalmazza a jelenlegi állapotokat a Gondozási Központ és a Családsegítı Központ
vonatkozásában, továbbá a szükséges létszámadatokat. Ugyanakkor azt, hogyan áll az alapellátás az
idısek a gyerekek és a családsegítés szempontjából. A város szociális ellátórendszerének fejlesztési
elképzeléseit. Ezek közül ki kell emelni azokat a kötelezıen ellátandó feladatokat, amelyek jelenleg
hiányoznak a városban; támogató szolgálat, az utcai szociális munka, a nappali melegedı és az éjjeli
menedékhely. Az egyes szolgáltatási formák iránti igény ismeretében többek között szükséges lenne a
nappali ellátás bıvítésére- az öregszılıi településrészen, valamint a tanyagondnoki szolgálat
bıvítésére – amit jelenleg a Polgárırség a tanyaprogram keretében végez. Szükség lenne továbbá az
idısek otthonában demens részleg kialakítására.
A Városi Családsegítı Központ vonatkozásában a várható fejlesztési irányvonalak egyrészt az
adósságkezelési tanácsadás bevezetése, a drog prevenciós program, stb…..
A fenti feladatokon felül nagyobb feladata lenne az önkormányzatnak egy nappali ellátást nyújtó
intézménynek a létrehozása 18 éves kor alatti fogyatékos gyerekek számára, pályázati támogatásból.
A bizottság a koncepciót jónak, és elfogadhatónak tartotta, nyilván annyi valósul meg az
elképzelésekbıl, amennyi pályázatot sikerül nyerni, és amennyi saját erıt hozzá tudunk tenni.
Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ vezetıje megköszönte a városvezetésnek, és a
hivatalnak a segítséget, azt, hogy a koncepció jóval határidı elıtt elkészülhetett. A megyében ötödik
önkormányzatként rendelkeznek ilyen koncepcióval.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítve a fentieket hangsúlyozta, a jövı évi tervek között az
autóbuszra történı fel és leszállás akadálymentesítését is szerepeltetni kell.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a helyi koncepció összeállításánál
figyelembe vették e a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, igen, azonban az idı rövidsége miatt a helyi
koncepciót nem tudták a megyével egyeztetni. Erre ezt követıen fog sor kerülni, így elképzelhetı,
hogy az egyezetést követıen némi pontosítást, módosítást kell majd eszközölni.
További hozzászólás nem volt a polgármester kérte a képviselıket a koncepció elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját
elfogadja, és utasítja a Polgármestert, hogy azt a jogszabályban meghatározott szerveknek
egyeztetésre küldje meg.
Határidı: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Közmővelıdési koncepció 2004-2007
Hangya Lajosné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette a koncepció lényegét, a bizottság
ezzel kapcsolatos véleményét.
A 2003—ig szóló önkormányzati közmővelıdési koncepció felülvizsgálata megtörtént, amely 20042007-ig lesz érvényben, amennyiben azt a képviselı-testület elfogadja. A közmővelıdési tevékenység
az elmúlt idıszakban jelentısen átrendezıdött. Kevesebb szükség van felsı irányításra, inkább
segítségnyújtásra és közösségi színtér biztosítására van szükség. Az utóbbi években a közmővelıdési
intézmények egyre inkább magánosításra kerültek, lásd mővelıdési ház, mozi. …, A vállalkozók
mellett pedig egyre nagyobb szerepet kapnak a civilszervezetek, akik a kulturális igényeiket
maguknak határozzák meg, és igyekeznek azt meg is valósítani.
A bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja. Jól összeszedett, tartalmazza az eddig elért
eredményeket, meghatározza a jövıbeni feladatokat, ami nem sokban tér el a jelenlegi koncepciótól,
az alapvonalakat megtartja. A bizottság kérésére, az értékeink címő fejezetben a templomaink is
bemutatásra kerültek. A jövıben a hároméves program meghatározásakor figyelembe kell venni a
város gazdasági helyzetét, a lakosok közmővelıdési igényét és azt, hogy a mővelıdés milyen hatást
gyakorol az idegenforgalomra. Továbbra is változatlan feladat a helyi értékek megırzése, és az a tény,
hogy a civilszervezıdéseknek egyre nagyobb szerepet kell kapni a közmővelıdésben. Ugyanakkor
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy felnıtt egy vállalkozói réteg, aki egy bizonyos mővelıdési
formát magára vállalt és szponzorál. Az, hogy ez mikor és milyen kulturális igényeket elégit ki az
vitatható, de ez már a piac, annak a vendéglátó egységnek a felfutását eredményezi. Továbbá azt is
figyelembe kell venni, hogy a koncepció idıszakában már az Európai Unió tagjai leszünk, nyilván a
saját értékeinket hangsúlyozni kell az unión belül. Pozitívan értékelte, hogy a koncepcióban a
Schöneck-i testvérvárosi kapcsolat is szerepel. Bízott abban, hogy egyre több kulturális programot
tudnak majd a testvérvárosokkal megvalósítani.
A közmővelıdési intézményeket illetıen a koncepció vállalja, hogy azokat továbbra is a jelenlegi
keretek között tartja fenn. A városi és az endrıdi könyvtárban személyi és informatikai fejlesztést
tervez. A mővelıdési ház vonatkozásában továbbra is támogatják a közmővelıdési megállapodás
keretében történı mőködtetést. A közösségi ház a jövıben is megtalálja azt a lakossági kört, akik
igényt tartanak erre a szolgáltatásra, és helyet biztosít az ottani civil szervezeteknek.
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Nagy szerepét látta a múzeumoknak, a tájháznál történt felújítások, a kialakított un. kulturpark
megnöveli majd a szerepét. A városi képtárban fejleszteni kell a biztonsági berendezéseket, a
tetıjavítást, szociális blokk kialakítását meg kell oldani. A civilszervezetek önkormányzati
támogatását továbbra is hasonló formában gondolják. Jó lenne, ha az eddigi 0,75 %-os támogatási
mértéken emelni tudnának. Remélik, hogy a városi rendezvények egyre színvonalasabbak lesznek,
megosztva azokat a két településrész között. Egy mozgatható színpad ezt a színvonalat tovább emelné,
ugyanakkor még több rendezvény megtartását tenné lehetıvé.
Egyre inkább észre kell vennünk, hogy városunk egy vendégváró városból lassan vendéglátó várossá
növi ki magát. Egyre több szálláshely létesül, megnı a vendéglátó üzletek száma. Fıleg a nyári
idıszakban megnıtt a horgász és természeti turizmus jelentısége, amelyhez kulturális programokat is
kell szolgáltatnunk, mert ezzel érhetjük el, hogy a turisták több idıt töltsenek el városunkban. A
felújításra kerülı fürdı szintén ehhez fog hozzájárulni.
A maga részérıl a koncepciót elfogadásra javasolta a személyes véleményének kifejtése mellett.
Jónak tartaná, ha a városban nagyobb gondot fordítanának a mőemlékvédelemre, az ilyen jellegő
épületek megóvására. Szükség lenne egy városi fıépítészre, hogy ne történhessen meg, hogy a polgári
értékő lakóházakat hozzá nem értı módon alakítják át. Példa erre a fı úton lévı két kínai bolt.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nagyobb gondot kellene fordítani a cigány közösségi ház
külsı megjelenésére, környezetének tisztaságára. Jelenlegi küllemében nem a város dísze ez az épület.
A város fıterén kialakított szökıkút nem egy városi színvonalú, viszont sokat javult a parkosítás, a
hozzáértı munkát tükrözi. Jó lenne, ha a jövıben a lámpatestekre, a középületek ablakaira is
helyeznének el virágokat.
/ ifj. Dógi János képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı./
Császárné Gyuricza Éva képviselı az alábbi észrevételeket fogalmazta meg:
A városi könyvtár központosításáról van e már konkrét elképzelés- hol tervezik annak kialakítását.
Hiányolta, hogy az ipari parkról nem tesz említést a koncepció.
Korábban szó volt egy un. civilház kialakításáról, errıl sem olvashatunk az anyagban.
A 3. sz. mellékletben szereplı adatok nem mindegyike ezer Ft-ban került megadásra.
Ifj. Dógi János képviselı a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökeként hangsúlyozta, számára
sokkal fontosabb, hogy a cigány közösségi házon belül milyen munka folyik, mint az, hogy külsı
megjelenésében hogy néz ki. Tudva lévı, hogy a civilszervezetek épület felújításra nehezen tudnak
pályázni, de ahogy erre lesz lehetıség elsıként fogják benyújtani. Nem érzi, hogy szégyelni valójuk
lenne, mint civil szervezetnek, attól függetlenül, hogy cigány szervezet. Mint eddig is, ez után is
mindent megtesznek annak érdekében, hogy kívül-belül rend legyen. Az épület állapotához képest
rend van. Amennyiben a képviselık úgy gondolják, szívesen látja, ha személyesen meggyızödnek az
általa elmondottakról.
Jenei Bálint bizottsági elnök hozzászólásában elsıként egy dátum elírásra hívta fel a figyelmet. A
határozati javaslatban 2004-2005 szerepel, az elıterjesztés tárgyszövege 2004-2007 szól, a
koncepcióban a feladatok pedig 2006-ig vannak címkézve. Tiszázni kell, hogy melyik a jó idıpont.
Hiányolta, hogy a közmővelıdési intézmények vezetıi közül egyedül a Katona József Mővelıdési
Ház mőködtetıje van jelen az ülésen.
Sok jó információt kaptak a képviselık a koncepcióból, amit a munkájuk során jól tudnak majd
hasznosítani. Ezen pozitívum mellett viszont hiányosság, hogy nagyon kevés feladat került
meghatározásra, azok is eléggé általánosak, és rövidek. Ez mindenképpen kiegészítésre szorul.
A könyvtár központosítását illetıen véleménye szerint az élet az akkori elképzelést túl haladta. A
jelenlegi felállásban hatékonyan, takarékosan mőködik, és jó a két könyvtár közötti együtt mőködés.
Véleménye szerint a jövıbeni feladatok meghatározását nagyban befolyásolja, hogy mi a tapasztalata
a közmővelıdés területén dolgozóknak az emberek kultúrához, közmővelıdéshez való igényeirıl. A
nehezebb helyzetben élık is megtalálhatók e ezen a területen, vagy csak a „törzsközönség” jelenti a
közmővelıdést és a kultúrát.
Mindezek mellett a koncepciót elfogadásra javasolta.
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Megyeriné Csapó Ildikó a mővelıdési ház mőködtetıje a képviselı úr véleményére reagálva
elmondta, a közmővelıdés átrendezıdésével más lett az emberek közmővelıdéshez, a kultúrához való
viszonya, igénye. Az emberek kulturális igénye egyre inkább a civilszférában valósul meg. A
civilszervezetek száma egyre inkább növekszik, önállóbbak, kevesebb irányítást igényelnek, a
mővelıdési ház szerepe inkább a kiszolgálásukra korlátozódik, bizonyos segítségnyújtás mellett. A
mőködésükbe, tevékenységükbe, csak annyira kell beleszólni, amennyire azt igénylik. Az ı szerepe
inkább abban van, hogy felkutassa a még lefedetlen területeket, és igény esetén megszervezze annak
közösségét.
Összességében úgy ítélte meg, hogy az elmúlt évekhez képest színesebbé vált a város közmővelıdési
élete.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint egy koncepcióban annyi a jó dolog, amennyit majd
megvalósítunk. Az elhangzott felvetések nagy része igaz, még ha nem is tartozik közvetlenül a
közmővelıdéshez. Látni kell azt, hogy a civilszervezetek háza kialakításával a mővelıdési ház és a
közösségi ház léte kerül veszélybe, mivel ma nagyrészt ezek a szervezetek töltik meg élettel. Ugyan ez
lenne a helyzet a könyvtár esetleges központosításával is.
Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy a koncepció egy széles körő tényfeltárást tartalmaz, de sok
helyen kiegészítésre szorul. A megalakuló Közmővelıdési Tanács szintén tárgyalni fogja a
koncepciót, amikor alkalom lesz annak kiegészítésére. Nem csak érteni, hanem tenni is kell a
közmővelıdésért.
Tóth Lajosné a pénzügyi osztály vezetıje a Császárné képviselı asszony 3.sz. melléklettel
kapcsolatos felvetésére elmondta, abban az önkormányzat költségvetése van felvázolva, amelybıl ki
emelésre kerültek az egyes közmővelıdési intézmények pénzügyi adatai ezer Ft-ban.
További hozzászólás, vélemény a koncepcióval kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a
képviselıket, hogy az elhangzott vélemények, észrevételek figyelembe vételével hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2004-2007-ig szóló
Közmővelıdési koncepcióját elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Közmővelıdési Tanács megalakulását
követıen a közmővelıdési koncepciót véleményeztesse, és a kiegészítésekrıl tájékoztassa a
képviselı-testületet.
Határidı: 2004. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. Napirendi pont
Alapító okiratok felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a költségvetési intézmények
nyilvántartási rendszerének kialakítása elıkészítéseként a Magyar Államkincstár Békés Megyei
Területi Igazgatósága felülvizsgálta az alapító okiratokat, és kérte az önkormányzatot, hogy az
intézmények alapító okiratait egységesítse, és ahol szükséges a módosításokat hajtsa végre. A
felkérésnek eleget téve, az alapító okiratokat felülvizsgálták, és a szükséges módosításokat
végrehajtották. A véleményezı bizottságok ezt megtárgyalták és javasolták a képviselı-testületnek
azok elfogadását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 16 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
és Diákotthon 289/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat 1./ pontja a következı mondattal egészül ki:
"Alapító szerv: Római Katolikus Egyház 1830.
Az alapító okirat 2,/ pontja az intézmény neve és székhelye után a következı szöveggel egészül ki:
"Fenntartó: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1.
Intézmény típusa: többcélú intézmény"
Az alapító okirat 3./ pontja a következı mondattal egészül ki:
" Kötelezı felvételre kijelölt körzete: a volt Endrıd település közigazgatási területe és az
Október 6 lakótelep Maximálisan felvehetı létszám:
- általános iskola: 380 fı
- speciális tagozat: 60 fı
- diákotthon: 30 fı"
Az alapító okirat 6./ pontja Az intézmény felügyeleti szerve - kiegészül a szerv címével:
"5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı:
azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban egy nyelvi elıkészítı 9. évfolyam indítását a 2004/2005. tanévtıl.
Határidı 2004. szeptember 1
:
Felelıs: Dr. Kovács Béla igazgató
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998 (I. 29.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 2,/ pontja az intézmény neve és székhelye után a következı szöveggel egészül ki:
"Fenntartó: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1.
Intézmény típusa: többcélú intézmény"
Az alapító okirat 3./ pontjában a - TEAOR 8021 Általános középfokú oktatás - a következı szöveggel
egészül ki:
"Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés"
- Az alapító okirat 3./ pontja a következı szöveggel egészül ki.:
Maximálisan felvehetı létszám: 450 fı
Kollégiumi férıhely: 90
Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrıd Város közigazgatási területe és vonzáskörzete"
Az alapító okirat 6./ pontja Az intézmény felügyeleti szerve - kiegészül a szerv címével:
"5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
azonnal
Határidı:
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
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IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti Iskola
290/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 2./ pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
"Intézmény típusa: alapfokú mővészetoktatási intézmény."
"Fenntartó: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1.
- Az alapító okirat 3./ pontjában az "Alapfokú mővészeti oktatás
- zeneoktatás " mővészeti ág az alábbi tanszakok felsorolásával egészül ki:
-" zongora, hegedő, fafúvós ( furulya, fuvola ), rézfúvós ( trombita, klarinét, szaxofon,
kürt, harsona ), ütıs, gitár és tangóharmonika tanszak "
- Az alapító okirat 3./ pontjában az "Alapfokú mővészeti oktatás
- képzı és iparmővészeti oktatás" mővészeti ág az alábbi tanszakok felsorolásával egészül ki:
-" grafika, festészet, tőzzománc készítés, kerámia tanszak "
- A 3./ pont utolsó elıtti francia bekezdése - Hunya községben alapfokú zenemővészeti képzés - a
következı szöveggel egészül ki: "Helye: Általános Iskola 5555 Hunya, Kossuth út 3."
- A 3./ pont utolsó franciabekezdése - Örménykút községben alapfokú zenemővészeti képzés - a
következı szöveggel egészül ki: "Helye: Általános Iskola 5556 Örménykút, Tessedik út 28."
- Az alapító okirat 6./ pontja Az intézmény felügyeleti szerve - kiegészül a szerv címével:
"5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı:
azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény
175/1999. (VI. 24.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
-Az alapító okirat 4./ pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
"Az intézmény illetékessége, mőködési köre: Az intézmény a védınıi szolgálatot, az orvosi
ügyeletet, az iskola egészségügyi ellátást Gyomaendrıd Város közigazgatási területén látja el. Az
intézmény az egészségügyi szakellátást, gondozást körzeti feladatként Gyomaendrıd, Hunya,
Dévaványa közigazgatási területén, kivétel ez alól a pulmonológiai szakrendelés, melyet
Gyomaendrıd, Hunya, Dévaványa, Ecsegfalva közigazgatási területén látja el az intézmény."
Az alapító okirat 5./ pontja a felügyeleti szerv címével egészül ki:
"5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı:
azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
VI.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
288/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 2./ pontja az intézmény neve és székhelye után az alábbi szöveggel egészül ki:
"Fenntartó: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1.
Az intézmény típusa: többcélú intézmény"
Az alapító okirat 2./ pontjából törlésre kerül az " Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:"
szövegrész és helyébe az alábbi címszó kerül: "Telephelyei:"
- Az alapító okirat 4./ pontjában az "Iskolás kor elıtti oktatás " szövegrész az alábbi szöveggel egészül
ki:
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"Az óvodába felvehetı gyermeklétszám maximum 50 fı. Kötelezı felvételre vonatkozó körzete a
Pásztor János úttól, a Kossuth Lajos úttól, a Fı úttól északra esı városrész."
- Az alapító okirat 4./ pontjában az "Alapfokú oktatás 8 évfolyammal" szövegrész az alábbi két francia
bekezdéssel egészül ki:
"- Az általános iskolába felvehetı maximális tanulólétszám:750 fı.
- A kötelezı felvételre vonatkozó körzete: a volt Gyoma település közigazgatási területe kivéve
az Október 6 ltp."
Az alapító okirat 7./ pontja Az intézmény felügyeleti szerve - kiegészül a szerv címével:
"5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı:
azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
VII.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Könyvtár 22/1998. (I. 29.) KT.
számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 2./ pontja az intézmény neve és székhelye után az alábbi szöveggel egészül ki:
"Fenntartó: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1."
- Az alapító okirat 4./ pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
"Illetékességi és mőködési köre: Gyomaendrıd Város közigazgatási területe."
Az alapító okirat 7./ pontja Az intézmény felügyeleti szerve - kiegészül a szerv címével:
"5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı:
azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
VIII.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ
389/1998.(XII.15.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 4./ pontjában a - Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma - 853 120-ról 853
100-ra változik.
- Az alapító okirat 4./ pontja az alábbi mondattal egészül ki:
"Az államilag ellátandó alaptevékenységeit Gyomaendrıd Város közigazgatási területén látja
el."
Az 5./ pont a felügyeleti szerv címével egészül ki:
"5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı:
azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
IX.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal
287/1999.(X.28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 1./ pontja a következı mondattal egészül ki:
"Illetékességi és mőködési területe: Gyomaendrıd Város közigazgatási területe."
- Az alapító okirat 2./ pontja a következı mondattal egészül ki:

337

" Alapító szerv neve: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5500
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1."
- Az alapító okirat 3./ pontjából törlésre kerül a "városi" szó és helyébe a "Gyomaendrıd Város"
szavak kerülnek.
- Az alapító okirat 4./ pontjából törlésre kerül a "meg" igekötı.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı:
azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
14. Napirendi pont
A „Hármas-Körös” Kistérségi
Megállapodásának módosítása

Területfejlesztési

Társulás

Alapító

Okiratának

és

Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a területfejlesztési tanács alapító okiratának felülvizsgálatára,
illetve módosítására szintén az államkincstár felkérésére, annak észrevételei és javaslatai alapján került
sor. Lényeges módosítás, hogy a korábbi társulási döntéseknek megfelelıen változik az elnök
személye, illetve az elnök személyének betöltési mechanizmusa, ugyanakkor az elnök
helyettesítésének kérdésében tartalmaz új elemeket. Továbbá bizonyos feladatok, amelyeket a társulás
nem vállalt fel kikerültek a megállapodásból.
Mint köztudott a kistérségi besorolásokkal a kistérségi társulások is új alapra helyezıdnek. Az
elıterjesztést elıkészítı társulási tanács ülésén szó volt arról, hogy a társulási megállapodás érintettek
által történı elfogadását követıen, a tanács visszatér erre a kérdésre, és a statisztikai kistérségek
újrarendezıdésére figyelemmel döntenek arról, hogy továbbra is fenntartják ezt az önálló költségvetési
intézményt, vagy adott esetben feloszlatják.
Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Hármas-Körös” Kistérségi
Területfejlesztési Társulás Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosításait az
elıterjesztés szerint elfogadja.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. november 30.
15. Napirendi pont
Védett természetvédelmi területek átadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István bizottsági elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság megkereséssel élt az
önkormányzat felé, melyben kérte az írásbeli nyilatkozatot arról, hogy igényt tart e az önkormányzati
tulajdonú holtágak alsó és felsı végeinek – melyek jelenleg állami tulajdonban és a KÖVIZIG
kezelésében vannak – kezelési jogára, vagy átadhatók a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésébe.
A bizottság véleménye szerint a kezelési jogot célszerő lenne átvenni, annál is inkább, mert ha
valamilyen fenntartási munkára kerül sor csak az engedélyeket kell beszerezni, ellenkezı esetben
sokkal bonyolultabb.
Az elıterjesztésben leírtakat annyiban kívánta pontosítani, hogy a mellékletben szereplı holtág
végeken van egy mőtárgy, egy szívóakna, ez viszont semmilyen karbantartást nem igényel.
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A bizottsági ülésen elhangzottakra figyelemmel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta
elfogadásra, miszerint a kezelési jog átruházásával a KÖVIZIG 5 évig semmilyen karbantartási, és
felújítási munkát az adott területeken nem ír elı, ellenkezı esetben a felmerülı költségeket a
KÖVIZIG köteles vállalni.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a Kecsegés-zugi és a Templom zugi holtágak
miért maradtak ki a felsorolásból. Melyik megoldás lesz jobb a két említett holtágakon mőködı
egyesületeknek, illetve az önkormányzatnak, ha átveszik a kezelıi jogot, vagy marad úgy, ahogy van.
Csányi István bizottsági elnök az érdeklıdésre elmondta, valószínőleg a Kecsegés-zugi terület már a
Természetvédelmi hivatal kezelésébe van, így a Vízügyi igazgatóság azokat már nem tudja felajánlani.
Mindenesetre ennek utána kell nézni, és kérelemmel kell fordulni a vízügy felé, továbbá meg lehet
kérdezni, hogy a Templom-zugi területet miért nem ajánlották fel.
Amennyiben a kezelési jogot az önkormányzat átveszi, úgy mi kezdeményezhetünk bár mit, amit mi
ezeken a területeken el akarunk végezni, viszont ha a természetvédelmi hivatalhoz kerülnek, az ı
hozzájárulásukat megkapni sokkal bonyolultabb.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát figyelemmel a hozzászólásokra, javasolta a határozati
javaslatot kiegészíteni, miszerint a Képviselı-testület kijelenti, hogy a kezelési jog átruházásával a
KÖVIZIG 5 évig semmilyen karbantartási, és felújítási munkát az adott területeken nem írhat elı,
ellenkezı esetben a felmerülı költségeket a KÖVIZIG köteles vállalni. Ugyanakkor utasítják a
Városüzemeltetési osztályt, hogy a további önkormányzati tulajdonú holtágak betápláló csatornáit
érintı területek kezelési jogának átadásáról egyeztessen a KÖVIZIG-gel. (Például: Templom-zug,
Kecsegés-zug).
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete igényt tart a Német-zugi holtág 014 hrsz-ú 2.4461 ha
területő, A Hantoskerti holtág 0821 hrsz-ú 1.5045 ha és a Torzsási holtág 0816 hrsz-ú 1.1768
ha területő mentetlen oldali holtágvégeinek kezelési jogára.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy a kezelési jog átruházásával a
KÖVIZIG 5 évig semmilyen karbantartási, és felújítási munkát az adott területeken nem írhat
elı, ellenkezı esetben a felmerülı költségeket a KÖVIZIG köteles vállalni.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Városüzemeltetési osztályt, hogy a további
önkormányzati tulajdonú holtágak betápláló csatornáit érintı területek kezelési jogának
átadásáról egyeztessen a KÖVIZIG-gel. (Például: Templom-zug, Kecsegés-zug).
Határidı:

azonnal

16. Napirendi pont
Beszámoló a mezıgazdaság helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Várfi András falugazdászt, a beszámoló készítıjét, majd
megkérdezte, van e szóbeli kiegészíteni valója a leírtakkal kapcsolatban.
Várfi András néhány, nyilván sokakat érintı fontos információval kívánt szolgálni.
Bizonyára sok mezıgazdasági termelıt sújtott az idei aszálykár. Ennek enyhítésére – a
szakminisztérium rendelete alapján – lehetıség van kárenyhítı támogatási igényt benyújtani. A
kárenyhítı támogatási elıleget augusztus 20-i lehetett bejelenteni. A végleges benyújtási határidı
november 30. Az elıleget mintegy 300 gazdálkodó igényelte meg, a végleges igényt viszont ez idáig
ennek csak a fele nyújtotta be. Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy ismeretségi körükbe hívják fel a
mezıgazdasággal foglalkozók figyelmét, erre a határidıre.
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Fontos továbbá szólni, az un. gazdaregisztrációról. Az ide vonatkozó jogszabály értelmében a
gazdálkodók eddig is minden évben regisztráltatták magukat, - adatot szolgáltattak – mely regisztrálás
után igényelhettek támogatást. Az Európai Uniós csatlakozás után ez változatlanul így lesz. A
falugazdászoknak az új ügyfél regisztrációval november 7- november 30 között fel kell keresni a már
regisztrált gazdálkodókat, és el kell végezni az új típusú regisztrációt, amely egy személyes
adategyeztetésbıl áll, a már meglévı adatok alapján.
December 20-ig a gazdálkodóknak meg kell igényelni a fizikai blokk térképet, amely az új európai
uniós norma szerinti un. területalapú támogatás megigényléséhez szükséges.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı a fenti információkkal kapcsolatban kérdezte; a bérbe adott
területeket illetıen a fizikai blokk térképet kinek kell megigényelni, a bérlınek, vagy a tulajdonosnak.
------ Természetesen a bérlınek, ı a föld használója.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte Várfi úrnak az írásos
beszámolót, és a szóban elmondott hasznos információkat, majd felkérte a képviselıket a beszámoló
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
268/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város
beszámolót elfogadja.

Képviselı-testülete

a

mezıgazdaság

helyzetérıl

szóló

Határidı: azonnal
17. Napirendi pont
Tájékoztató az ideiglenes Szemlebizottság által tartott határszemlérıl
Csányi István bizottsági elnök a határszemlérıl készült jegyzıkönyvben leírt megállapítások közül a
mezıvédı fasorok hiányosságát, a meglévı állomány kritikus állapotát emelte ki. Sajnos semmi jelét
nem látni annak, hogy a helyzet javítása érdekében intézkedés történne. Ezek a mezıvédı fasorok
legnagyobb része vágásérett, vagy túltartott állomány, ezért célszerő lenne a felújításuk lehetıségét
megvizsgálni. Ugyanakkor jó lenne az illegális fakivágásokat még inkább visszaszorítani, annak
ellenére, hogy a mezıırök kevés esetben találkoznak ilyennel, igen is jelen vannak ezek az elkövetık,
akik üzletszerően végzik ezt a „tevékenységet”.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, az elmúlt két - három évhez képest lényegesen jobb a
helyzet a határban, hiszen ma már alig van elhanyagolt, parlagon hagyott terület.
A tájékoztatóban a 2003 évi vetésterület megoszlása táblázatból kimaradt a 250-300 hektár területő
olajtök.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy az illegális fakivágás visszaszorításában a
mezııröknek aktívabban kell részt venni.
További hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
269/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ideiglenes Szemlebizottság által tartott
határszemlérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal

340

18. Napirendi pont
Utcák elnevezése a kocsorhegyi településrészen
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a kocsorhegyi lakosok három utca és a gáttal párhuzamos
sor elnevezésére nyújtottak be kérelmet. A bizottság a kérelmet jogosnak tartotta, és a lakosok által
benyújtott javaslatok közül a Szilvás út, Hajnal utca és a Varjú sor elnevezést támogatta.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület által elfogadásra kerülı utcaneveket
megküldik az érintett lakosoknak, és amennyiben azok legalább 50 %-a elfogadja az utcák névadását,
úgy a közterületi névváltozások január 1-tıl életbe lépnek.
A témához kapcsolódóan a jelenlévık figyelmébe ajánlotta, hogy 2004-ben utca és házszámtábla
akcióra kerül sor. Az utcatáblát az önkormányzat, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosnak kell
elkészíttetni.
A képviselı-testület egyetértve a véleményezı bizottságok javaslatával egyhangú 16 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
270/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a kocsorhegyi településrész közterületeinek
elnevezésével, melyet a helyi lakosság kezdeményezett. A lakosok által benyújtott névadási
javaslatok közül a Képviselı-testület az alábbiakat fogadja el:
Helyrajzi szám

Elnevezések

1.)

02858 hrsz. (út)

Szilvás út

2.)

02355 hrsz. (út)

Hajnal utca

3.)

02859 hrsz.

Varjú sor

Amennyiben a jóváhagyott javaslatok alapján a kocsorhegyi lakosok legalább 50%-a elfogadja
az utcák névadását, az elızı közterületi névváltozások 2004. január 1-tıl lépnek életbe.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a közterületi névváltozással összefüggı további
szervezési és igazgatási intézkedések megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
19. Napirendi pont
Schöneck Városával kötött testvérvárosi szerzıdés ratifikálása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, az elıterjesztés az október 23-i
ünnepi ülésen a németországi Schöneck Városával megkötött testvérvárosi szerzıdés tudomásul
vételérıl, ratifikálásáról szól.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
271/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Schöneck (Németország)
Városával 2003. október 23-án aláírt testvérvárosi szerzıdést elfogadja, magára nézve
erkölcsi kötelezettségnek tekinti az abban foglaltak érvényesülésének elısegítést.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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20. Napirendi pont
„Támogató Szolgálat” beindítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Szociális Törvény 2003. január 1-tıl az önkormányzatok
kötelezı alapellátási feladatává tette a támogató szolgálat létrehozását. 2003-ban a szolgálat
létrehozására benyújtott pályázatunk nem nyert támogatást, ennek ellenére a Városi Gondozási
Központ keretein belül részben mőködik a szolgáltatás. Rendelkezésre áll 1 db személygépkocsi,
valamint 1 fı gépkocsivezetı, aki jelenleg OFA támogatással van foglalkoztatva. Fogyatékos
személyek, kollégista gyermekek, idıs külterületi lakosok szállítását, a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola kisegítı tagozatának ebédszállítását, külterületi lakosok részére gyógyszer kiváltást, bevásárlást,
kiszállítást vállal az intézmény, plusz finanszírozás nélkül.
2003. évben még 50.000 Fı ellátására lehetett támogató szolgálatot létrehozni, és ez részesült
normatív támogatásban. A 2004. évi költségvetési törvény-tervezet módosítja a támogató szolgálat
létrehozásának feltételeit. 10.000 lakost meghaladó létszámú település akkor is megkaphatja a 10
Millió Forintos normatív támogatást, ha 2003. évben még nem mőködtetett, de 2004. évben létre
kívánja hozni a támogató szolgálatot.
A támogató szolgálat létrehozásának feltételeit, a szolgálat személyi feltételeit a szociális és
családügyi minisztérium rendelete szabályozza. A rendelet szerint elıírt szakképesítéssel rendelkezı
személyek részben az intézmény meglévı személyi állományából, részben a regisztrált
munkanélküliekbıl megvalósítható. A szükséges személyi és tárgyi feltételek mőködtetése a
költségvetési rendelet tervezetben jelzett 10 Millió Forint/év normatívából megvalósítható.
A támogató szolgálat helyéül a jelenlegi gyógytorna helyébıl alakítanának ki, vagy a volt szolgálati
lakás utcai részében helyezik el.
A téma sürgıséggel történı megtárgyalását az indokolja, hogy a 2004 évi normatív támogatás igény
benyújtási határideje október 31. A lehetıségrıl, pedig a bizottsági üléseket követıen értesült az
intézmény vezetıje.
Kérte a képviselı-testületet, támogassa a Gondozási Központ keretein belül a támogató szolgálat
létrehozását 2004. január 1. napjától.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, a határozati javaslatot egyhangú 16 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
272/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. január 1. napjától, a Gondozási Központ
keretein belül létrehozza a „Támogató Szolgálat”-ot.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a Gondozási Központ vezetıjét, hogy a
„Támogató Szolgálat” személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a 2004. évi
költségvetésben gondoskodjon.
A Képviselı-testület egyben utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény alapító okiratának, valamint
a 17/2003. (VII. 7.) KT. rendeletnek a módosítását készítse elı.
Határidı: 2004. január 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gellai Józsefné intézményvezetı
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21. Napirendi pont
Tájékoztató a 225/2003.(IX.25.)KT. sz. határozat végrehajtásáról
Hangya Lajosné bizottsági elnök az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az elmúlt testületi ülésen az
alpolgármester úrral együtt kezdeményezték egy ad-hoc bizottság létrehozását a városi alapfokú
mővészeti oktatás helyzetének kivizsgálására. A bizottság 2003. október 27-én tárgyalta meg a
határozatban megfogalmazott ügyet, melynek során kiderült, hogy az alapítványi mővészeti iskola
telephelyként bejelölt olyan önkormányzati intézményt – Kner Imre Gimnázium- ahol már két éve
nem folyik képzésük. Ugyanakkor tisztázásra került, hogy amennyiben a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola pedagógiai programjába a néptánc oktatást bevezeti, akkor ezt az igényét a zene-és
mővészeti iskola felé is jeleznie kell.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, a fı probléma, ami miatt a vizsgálatot kezdeményezték,
hogy az alapfokú mővészeti iskola „terjeszkedésével” veszélybe kerül az önkormányzat által
fenntartott Zene-és mővészeti iskola. Az alapítványi iskola felveszi a normatívát, közben meg az
önkormányzati intézmény helyiségeit használja, így költségei nem merülnek fel. Hosszú távon ennek
súlyos következményei lehetnek ránk nézve, ezért ezt meg kell elızni, a problémát kezelni kell.
Hangya Lajosné bizottsági elnök további problémaként említette, hogy az alapítványi iskola a
költséges zenei képzést nem vállalja fel, ı a csoportos képzést vállalta, amin normatívát nyer. Tılünk
is ezeket a csoportokat akarja elvenni. Ha kell, az önkormányzatnak is be kell lépni a „piacra” és
valami módon a néptánc oktatást újra vissza kell állítani a zene-és mővészeti iskolába.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta; az alapítványi iskola mőködésébe az önkormányzat nem
kíván beleszólni, csupán arról van szó, hogy az önkormányzati mővészeti iskola mőködését lehetıleg
gazdaságosan kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ha minden csoportos képzést elvisz az alapítványi
iskola, az intézményünkben csak a zeneoktatás marad, igen nagymértékben megnövekszik az iskola
mőködtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatás. Szükség van a mi iskolákban is csoportos
képzésre, amire igény van az önkormányzat intézményeiben, azt mi is tudjuk biztosítani.
További érdemi hozzászólás a tájékoztatóhoz nem volt, a képviselı-testület azt egyhangú 16 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
273/2003. (X. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 225/2003.(IX.25.)KT. számú határozat
végrehajtásáról szóló tájékozatót elfogadja.
Határidı: azonnal
További a nyilvános ülésre tartozó írásos napirendi pont nem volt a bejelentések között Dr. Csorba
Csaba jegyzı tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a november 8-i idıközi képviselı választásra öt jelölt
kérte nyilvántartásba vételét a Helyi Választási Bizottságnál. A választási elıkészületek rendben
zajlanak, a Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjai, illetve a jelöltek, jelölı szervezetek által
delegált tagok felkészítése megtörtént.
A jelöltek név szerint: Halászné Dr. Balogh Erzsébet Irén független jelölt; Izsó Csaba FIDESZ-MPSZ,
MKDSZ, MDF, FKGP, FIDELITAS; Szabados Ferenc MSZDP; Rau József független jelölt; Dr.
Szendrei Éva független jelölt.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd elmondta, az Ötv. 12. § /4/ bekezdés
a) pontja alapján a Javaslat „Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakett” adományozására, Ápolási díj
megszüntetése ügyében érkezett fellebbezés, illetve a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
elutasítása ügyében érkezett fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor.
Megköszönte a képviselıknek, az érdeklıdıknek a részvételt és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Czibulka György
Hitelesítı

Béres János
hitelesítı
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