Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
22/2003.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. november 27-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei
Bálint, 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
Kis Éva és Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetık

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. Köszöntötte továbbá Dr. Debreczeni
Gizellát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Gyetvai Jánosné a HVB elnökhelyettesét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 18 fıs Képviselı-testületbıl jelen volt 15 fı.
Dezsı Zoltán és Ifj. Dógi János képviselı elızetesen jelezte, hogy nem tud részt venni jelen
ülésen, Dr. Kovács Béla képviselı távolmaradásának okát elızetesen nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Csányi István és Hangya Lajosné képviselıket.
Ezt követıen polgármester úr javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı
sorrendet javasolta kiegészíteni az alábbiakkal: - 6./ napirendi pontként a Városi Gondozási
Központ alapító okiratának kiegészítése; 7./ napirendi pontként a Gyomaendrıd Város
Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója; 8./ napirendi pontként az Átmeneti elhelyezés
bıvítése új telephelyen - címő napirendi pontok kerülnének megvitatásra, ennek megfelelıen
a többi napirend sorszáma változna, így 35./ napirendi pont a Bejelentések.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2003. november 8-i
idıközi képviselı választás eredményérıl, - képviselıi eskü, bizottságba történı
megválasztása
2. Közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása, kiegészítése
4. Közszolgálati rendelet felülvizsgálata
5. Helyi adórendelet módosítása
6. Városi Gondozási Központ alapító okiratának kiegészítése
7. Gyomaendrıd Város Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója
8. Átmeneti elhelyezés bıvítése új telephelyen
9. Liget-fürdı beruházás kivitelezıi szerzıdésének módosítása
10. Regionális hulladéklerakó beruházás kivitelezıi szerzıdésének módosítása
11. Tájékoztató a szennyvízberuházásról
12. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2003. évi I-III. negyedéves pénzügyi
beszámolója
13. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési koncepciója
14. Javaslat integrált pénzügyi információs rendszer bevezetésére
15. Adósságkezelési szolgáltatás véleményezése
16. A Liget-fürdı Kft. alapító okiratának módosítása, valamint a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat elfogadása
17. Liget-fürdı 1150 m-es termálkútfúrásra beérkezett árajánlatok értékelése
18. Az endrıdi vásártéren lévı gáznyomás szabályozó területének értékesítése
19. Önkormányzati tulajdonú helyiségek és területhasználat bérleti díjának módosítása
20. Földhaszonbér emelése
21. A Körös Halászati Szövetkezet bérleti díj csökkentési kérelme
22. Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények kötelezı eszközigényének
ütemezése
23. A Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója
24. Városi Egészségügyi Intézmény pályázata
25. A közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák megállapodásainak
módosítása
26. Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért alapító okiratának
módosítása
27. Óvodás korú gyermek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthonban
28. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium kérelme
29. Kórházi Felügyelı Tanácsba küldött delegálás
30. Szıcs József román állampolgár kérelme
31. Tájékoztató az öregszılıi lakossági ivóvízbekötések kivitelezési munkáiról
32. Tájékoztató a számlavezetı pénzintézetváltásról
33. Tájékoztató a SAPARD mikrohullámú pályázat jelenlegi állásáról
34. Tájékoztató Szentmiklósi Zoltánné és társai kárigényérıl
35. Bejelentések
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Határidı: azonnal
1./ napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2003. november 8-i idıközi
képviselı választás eredményérıl, - képviselıi eskü, bizottságba történı megválasztása
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontok elfogadását követıen felkérte Dr.
Debreczeni Gizellát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a megjelentekkel
az 1./ napirendi pontot.
Dr. Debreczeni Gizella HVB elnök tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait és a
meghívott vendégeket. Ezt követıen a kiadott írásos anyag alapján megtette tájékoztatását az
idıközi választást illetıen, mely szerint a megválasztott képviselı. Rau József független jelölt
lett 153 szavazattal. A tájékoztatás után megkérte a jelenlévıket, hogy a képviselı
eskületételéhez szíveskedjenek felállni. Az eskü letételét követıen Rau József elfoglalta
képviselıi székét, így a Képviselı-testület jelenlegi tagjainak száma 16 fı.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy amennyiben a napirendet illetıen
van kérdésük, kiegészítenivalójuk, úgy azt tegyék meg.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeként kéréssel
fordult a T. Képviselı-testülethez, tekintettel arra, hogy Vass Ignác képviselı úr
lemondásával a bizottság taglétszáma l fıvel csökkent. Ezért szeretnék, ha az újonnan
megválasztott képviselı úr Rau József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja lehetne, ehhez
kérné a Képviselı-testület hozzájárulását.
Dr. Dávid Imre polgármester a bizottsági elnök asszony által kért hozzájárulást szavazásra
bocsátotta.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Rau József képviselı urat a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagjává választja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Dávid Imre polgármester ezt követıen megköszönte a Helyi Választási Bizottság
elnökének és elnökhelyettesének az ülésen való részvételt.
Dr. Debreczeni Gizella HVB elnök és Gyetvai Jánosné HVB elnökhelyettes ezt követıen
távozott a testületi ülésrıl.
Dr. Dávid Imre polgármester az elsı napirend megtárgyalást követıen a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadását kérte a Képviselı-testületülettıl.
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Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e egyéb kiegészítenivalójuk, kérdésük a
jelentéssel kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a Képviselı-testület a jelentést egyhangú 16 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 66/2003. (III.27.), 86/2003. (IV.3.),
117/2003. (V.29.), 137/2003. (V.29.), 184/2003. (VII.31.), 185/2003. (VII.31.),
186/2003. (VII.31.), 193/2003. (VII.31.), 196/2003. (VII.31.), 203/2003. (VII.31.),
207/2002. (IX.19.), 210/2003. (VII.31.), 221/2003. (VII.31.), 212/2003. (VII.31.),
213/2003. (VII.31.), 214/2003. (VII.31.), 225/2003. (IX.25.), 240/2003. (IX.25.),
241/2003. (IX.25.) és a 260/2003. (X.30.) KT számú határozatok végrehajtásáról
készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal

Dr. Dávid Imre polgármester a lejárt határidejő határozatok elfogadását követıen az alábbi
polgármesteri tájékoztatást adta:
- Holnap reggel 8 órakor írják alá Budapesten a VÁTI-nál a Liget-fürdı termál részre
vonatkozó szerzıdését. Elıreláthatólag 2004 márciusára a fürdı elkészül, reális lehetıség van
arra, hogy áprilisban egy 30 napos próbaüzem után május 1-el véglegesen kinyisson a Ligetfürdı területén lévı összes létesítmény.
- Az elmúlt ülés alkalmával is elhangzott DECKAC vonatkozásában próbálunk miniszteri
keretet kérni. A megye is felbolydult ezzel kapcsolatban, mivel a térség vonatkozásában a
legnagyobb környezetvédelmi beruházáshoz KAC támogatást nem kaptunk.
- A tegnapi nap folyamán a szennyvíz II-III. ütem átadása megtörtént. Az elkészült és
ráköthetık vonatkozásában 80-85 %-os elsı körben a rákötési arány. A mőszaki apparátus
elmondása szerint Újkígyós után Gyomaendrıd település az, aki 80 %-ot meghaladó
arányban tud rákötni. Emelkedik a %-os támogatás, jelenleg 4 %-nál tartunk, de ígéret van
arra, hogy az 5 %-ot is eléri. Esetünkben minden százalék 8,5 millió Ft-ot jelent. Pótlólagosan
a IV. ütem is bevonásra került.
- November 25-én került sor a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos tanácskozásra. A Turizmus
Rt.-hez benyújtottuk igényünket. Köröstarcsa település helyzete kérdéses, mivel 640 ezer Fttal tartozik 2002. év vonatkozásában. Új településként jelent meg a Körös-völgyi régióban
Orosháza.
- A Szociális Munkások Napja alkalmával a Városi Gondozási Központnak méltó és
ünnepélyes alkalom során került átadásra a Gyomaendrıdért Emlékplakett.
-A karácsonyi csomagok várhatóan december 8-10-e körül kerülnek kiszállításra.
- 2003. december 2-án 9 órakor kerül sor a kommunális hulladéklerakóval kapcsolatos
munkacsoport megbeszélésre. 14 órától a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési
Társulás ülésére kerül sor. Vitatott volt Kondoros kérdése, mivel korábban problémái voltak a
határozatokkal. Az ülésen elnöki váltásra is sor kerül, a térség, Gyomaendrıd érdekében.
- A szeméttelepen öngyulladás történt. A tegnapi tőzoltói szemle alkalmával a Tőzoltóság
nem avatkozott be, földdel kell lefedni a meggyulladt területeket. A hideg idıjárásban bízunk.
- A Díszterem elıterében megnyílt a kávé és üdítı automata, kérne mindenkit annak
használatára.
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A polgármesteri tájékoztatót követıen megkérte a képviselıket, illetve a megjelenteket, hogy
amennyiben van bejelentenivalójuk, úgy azt tegyék meg.

Gellai Józsefné intézményvezetı megköszönte a Városi Gondozási Központ kollektívája
nevében a kitüntetést, melyet nagy megtiszteltetésnek vettek. Igyekeznek a további bizalomra
is rászolgálni, eredményesen dolgozni.
Dr. Dávid Imre polgármester a Képviselı-testület nevében azt kérte, hogy minél
eredményesebben dolgozzanak, a köz érdekében, annak megelégedésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı rövid tájékoztatást kívánt adni a Békés Megyei Vízmővek Rt. mai
nap folyamán megtartott Igazgatósági ülésérıl, melyben több Gyomaendrıd várost érintı
kérdés is volt. A Békés Megyei Vízmővek Rt.-t a Békés Megyei Cégbíróság bejegyezte, ezzel
az átalakulási folyamat befejezıdött. Mint Vállalat megszőnt, a késıbbiekben, mint Békés
Megyei Vízmővek Rt. látja el feladatait. Az országban az egyetlen vállalati forma volt, mely a
közmőszolgáltatást ellátta.
Közvetlen forintális döntése is volt ma az Igazgatósági ülésnek. A szennyvízberuházáshoz a
támogatást a Békés Megyei Vízmővek Rt. a beruházás költségéhez igazodott 3 %-ot felemelte
4 %-ra, és az Rt. eredményei azt mutatja, hogy a januári Igazgatósági ülés alkalmával
lehetıség van a támogatás összege 5 %-ra történı emelésére.
Az Igazgatósági ülés napirendi pontjai között szerepelt a környezetterhelési díjról szóló
törvény, mely a Békés Megyei Vízmővek Rt.-t, a Gyomaszolg Kft.-t és a Liget-fürdı Kft.-t is,
mivel szennyezı anyagot bocsát ki, ezért a szolgáltatónak a környezetvédelmi bírságot meg
kell fizetnie. Konkrét számítások jelenleg az Rt.-nél készültek, ahhoz, hogy hitelesek
legyenek ezek a számítási anyagok, ehhez szükséges a végrehajtási rendeletet is megvárni.
Gyomaendrıdöt össz vonatkozásában a most kibocsátott szennyvíz mennyiségének
figyelembevételével közel 4,5 M Ft-tal érinti, mely a szolgáltatást igénybevevıkre kerül
áthárításra a jogszabály alapján. Hogy ennek milyen lesz az áthárítási módja, ez függ attól,
hogy a Kormányrendeletben ezek a részek, hogy jelennek meg. Nem mindegy, hogy nagy
általánosságban kerül kivetésre az adó, vagy pedig a kibocsátott szennyezés függvényében
történik az adó áthárítása.
Az önkormányzatoknak fizetendı bérleti díj mértéke megemelkedik, ennek az Rt.
gazdálkodása szempontjából is van jelentısége. Az össz bérleti díj 150 millió Ft felemelkedik
170 millió Ft-ra. Ennek elosztása meg fog történni, ennek megfelelıen Gyomaendrıd
vonatkozásában is növekszik a bérleti díj.
Egy település kategória besorolása változott. Az Igazgatóság olyan döntést hozott, hogy
2004-ben meg kell kezdeni a díjkategóriák felülvizsgálatát, mely Gyomaendrıd
szempontjából ott van jelentısége, hogy a szennyvíz miatt nem mindegy, hogy melyik
kategóriába tartozik a település.
Elkészült a Vízmő Rt. tulajdonában lévı vagyon felbecsülése, mely a Gyomaendrıd Város
Polgármesteri Hivatalával is egyeztetésre került, ennek megfelelıen 3 milliárd Ft-os vagyont
kezel Gyomaendrıd tekintetében az Rt. Ez egy névleges érték, hiszen megjelenik a
törzsvagyonban, a gyomaendrıdi mérleget érinti, és a Vízmő Rt. bérleti díj számításának ez
képezi az alapját.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kérte a
képviselıket, hogy térjenek a 2./ napirendi pont megvitatására.
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2./ napirendi pont
Közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy amennyiben az írásos anyagot
illetıen van kiegészítenivalójuk, azt tegyék meg.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy egy másik napirendi
pontnál is ugyanez lenne az észrevételük – szinte minden adónemben változás történt, amikor
a bizottsági elnöki és a bizottsági ülés alkalmával tárgyalták a rendelettervezetet, még nem
voltak publikáltak a 2004-es adótörvények. Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıvel az ülést
megelızıen egyeztettek, mely szerint az ÁFA törvény változása nagyban érintette az
önkormányzatot is, mely szerint alanyi mentessé válik az önkormányzat, de maguk a bérleti
besorolások is változnak, ha alanya lenne az ÁFA-nak, így a közterület használati díjaknál a
rendelettervezet 10 %-os díjemelést tartalmaz, mely természetesen nem változna, de annyi
lenne a módosítás, hogy a 25 % ÁFA-t nem kell értelmezni a közterület foglalási díjak
meghatározásánál.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további érdemi hozzászólás, kérdés nem volt 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 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/2003. (XI.27..) KT sz. rendeletét
a közterületek rendjérıl szóló 25/2001. (XII.27.) KT számú rendelet módosítása

3./ napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint
a fizetendı térítési díjakról szóló módosított 17/2003 (VII.7) KT rendelet módosítása és
kiegészítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendi pontot illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy az írásos anyaghoz képes
változtatás nem történt az elıterjesztésben. Az intézmények által beszedett térítési díjak a
rezsiköltséghez igazodnak, ezt évente két alkalommal lehet felülvizsgálni. A költségvetés
szempontjából, az intézményi költségvetés tekintetében ez nagy jelentıséggel bír.
Összességében az intézményi térítési díjak 5-6 %-kal kerülnek emelésre, (a bölcsıdében 6,7
%-os, az óvodákban 6,7 %-os, az általános iskolákban 5 %-os, a középiskolákban 5 %-os az
emelés). A Gondozási Központ kivételével, ahol 15 %-os emelés várható. Ebben a
rendeletben kerül meghatározásra a Gondozási Központ tekintetében az átlagot jóval
meghaladó minıségő elhelyezést és szolgáltatást biztosító tartós bentlakásos
intézményrészekben fizetendı egyszeri beköltözési hozzájárulás összegének emelése is.
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A Kiss Bálint Általános Iskola és Óvoda tekintetében magasabb megtakarítási arány
mutatkozott. Az éves megtakarítás nem érte el a 6 %-ot. Itt azonban nagy jelentısége van
annak, hogy a megtakarítás mértéke milyen, hiszen itt reálisan megtakarítással nem lehet
számolni, mivel ezt az összeget a gyermekeknek oda kell adni. Kiderült az elızetes anyag
elkészítése során, hogy számítási hiba történt, melynek megfelelıen a megtakarítás nem olyan
jelentıs volt, jelen írásos anyagban a megfelelı tétel található.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a rendelet-tervezetet
megvitatta az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és
Gazdaság.
További érdemi hozzászólás, kérdés nem lévén 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 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/2003. (XI.27..) KT sz. rendeletét
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı térítési díjakróló szóló módosított 17/2003. (VII.7.) KT rendelet
módosításáról és kiegészítésérıl

4./ napirendi pont
Közszolgálati rendelet felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy a jelenlegi
törvénymódosítás 2003. július 1–i hatályba lépésétıl kezdıdıen, a törvény személyi
hatályába sorolta, azaz „visszaszervezte” az ügyviteli feladatokat ellátó ügykezelıket. Ezzel
a foglalkoztatási jogviszony jellege megváltozott, munkaviszony helyett ismételten
közszolgálati jogviszonnyá alakult át. A törvénymódosítás kötelezıvé és általánossá tette az
államigazgatásban érvényes illetményalap összegét, mely hivatalunknál ezzel azonos, így
rendelet általi szabályozást nem igényel. Rugalmasabbá tette a munkaidı-beosztás
meghatározását azzal, hogy a Képviselı-testületre bízta a döntést, kíván–e eltérni az általános
munkarendtıl, mely hétfıtıl csütörtökig 8-16,30-ig pénteken 8-14 óráig tart.
A hivatalban régóta jól mőködik a rugalmas munkaidı beosztás, mely a munkavállalók
részérıl a teljes munkaidı kihasználtságát azáltal biztosítja, hogy lehetıséget teremt a
magánügyek munkaidın kívüli intézésére. A másik nagy elınye hogy növeli a hivatal
„mőködési idejét” azzal, hogy a munkakezdés az általánosnál korábbi.
További vizsgálandó kérdéskör a módosítás kapcsán az illetmény kiegészítés lenne, de a
költségvetési keret hiányában illetménykiegészítésrıl a Képviselı-testület nem rendelkezett,
és ez a következı idıszakban sem látszik megoldhatónak.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, és a Tisztelt Képviselıtestületnek javasolja annak elfogadását.
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Dr. Dávid Imre polgármester mivel további érdemi hozzászólás, kérdés nem volt 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 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/2003. (XI.27..) KT sz. rendeletét
a Képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseirıl szóló 16/2001. (X. 29.) KT számú rendelet módosításáról
5./ napirendi pont
A helyi adókról szóló többször módosított 21/2000. (VII. 18.) KT sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy egyeztetı tárgyalást
folytattunk az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezettel, ahol tárgyaltunk annak lehetıségérıl,
hogy 2004. január 1-tıl az önkormányzat az adóbevételeket minél szélesebb körben
elektronikus úton szedje be. Ennek módja a csoportos beszedési megbízás.
A Pénzügyminisztérium Adóigazgatási Fıosztálya arról nyilatkozott, miszerint az „Art. nem
zárja ki annak lehetıségét, hogy az adott önkormányzat rendeletében lehetıvé tegye
adózóinak az adófizetési kötelezettség csoportos beszedési megbízás útján történı
teljesítését”. Elsı lépés a helyi rendeleti szabályozás megalkotása.
Az önkormányzat ezt követıen szerzıdést köt a számláját vezetı pénzintézettel, hogy az
azonos jogcímen kötegelve benyújtott, adóalanyonként meghatározott összeget a
bankszámlája javára és a kötelezettek (adóalanyok) bankszámlái terhére szedje be.
Az adóalany önálló elhatározása alapján felhatalmazást adhat a számlavezetı pénzintézetnek
csoportos beszedési megbízás teljesítésére, amely alapján az önkormányzattól floppyn kapott,
az adóalanyhoz kötıdı fizetési kötelezettség összegével, a számlavezetı pénzintézet az
adóalany számláját megterheli.
Az adóalany számlavezetı pénzintézetnek adott felhatalmazását (megbízást) a számlavezetı
pénzintézet megküldi a vele szerzıdı önkormányzatnak azzal, hogy az adóalany
felhatalmazásáról tudomást szerezzen, illetve hogy az egyedi azonosítót az önkormányzat a
számlavezetı pénzintézetnek visszaküldje.
Ezt követıen az adóalany adófizetési kötelezettségét csoportos beszedés útján rendezheti.
A beérkezı bankszámlakivonat feldolgozását követıen, az adóalanyok befizetései azok
beérkezési módjától függetlenül kerülnek az adóalanyok számlájára (un. adatgyőjtıjére).
Fentiek alapján, a helyi adókról szóló rendelet, valamint a mezııri járulék mértékérıl és
megfizetésének
módjáról
szóló
rendelet
módosítása
vált
szükségessé.
Kérné a Képviselı-testületet, hogy a rendelet módosításánál az alábbi kiegészítést
szíveskedjen figyelembe venni: a Gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 1/A §-a mely lehetıséget biztosított arra, hogy a gépjármőadó mértékét az önkormányzatok helyben
határozzák meg, - 2004. január 1. napjával hatályát veszti, azaz az önkormányzat
rendeletalkotási joga e területen megszőnik. A gépjármőadó szabályozása teljes mértékben
törvényi szintre kerül, így a gépjármőadóról szóló 36/1995. (XII.22.) KT számú rendeletünket
hatályon kívül kell helyezni.
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Mindez lényeges elıkészítı munkát igényel, elıször is az adózó ügyfelet meg kell keresni,
hogy a felhatalmazást az adóhatóságnak adja meg. Ennek a nyomdaköltsége, a
nyomtatványok elıállításának költségét és a postázás költségét, mely kb. 300-400 ezer Ft, a
Takarékszövetkezet megtéríti az önkormányzat részére.
Ahhoz, hogy ezek a megkeresések elindulhassanak, kérné a Tisztelt Képviselı-testületet,
hogy szíveskedjenek az adórendeletet módosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további érdemi hozzászólás, kérdés nem volt 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 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/2003. (XI.27..) KT sz. rendeletét
az adókról, és egyéb költségvetési befizetésekrıl szóló rendeletek módosításáról

6./ napirendi pont
Városi Gondozási Központ alapító okiratának kiegészítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Városi Gondozási
Központ alapító okiratát két pont miatt szükséges módosítani. Az egyik, az elmúlt Képviselıtestületi ülésen a Képviselı-testület döntést hozott arról, hogy a támogató szolgálatot
bevezeti, ezzel kapcsolatban a ma elfogadott rendeletben meghatározta a támogató szolgálat
díjtételeit, nevezetesen az óradíjak és a km-re esı költséget. Ennek megfelelıen szükséges az
alapító okiratot is kiegészíteni ezzel a rendelkezéssel, a támogató szolgálat megjelenésével. A
másik, ami miatt ki kell egészíteni az alapító okiratot, hogy az átmeneti gondozást
meghatározott idıre (egy éves idıtartamra) a Gondozási Központnál, ezen belül is az
Öregszılıben lévı telephelyén, a Kondorosi úton bevezeti, ez azért szükséges, hogy az ezzel
kapcsolatos mőködési engedélyt a Közigazgatási Hivataltól megkérje. Az átmeneti gondozás
bevezetésének ott van jelentısége, hogy valamilyen módon meg kell oldani a téli idıszakban
azoknak az elesett embereknek az ellátását, akik akár Öregszılıben, akár a településünkön
vannak, és csak átmenetileg kívánnak beköltözni az intézménybe, hiszen olyan idıszakban
amikor nem kell főteni, nem csúszik a járda, képesek saját maguk ellátásáról gondoskodni. A
másik probléma az, hogy jelenleg olyan nagy az igény az átmeneti gondozás iránt, hogy a
meglévı telephelyeken az intézmény nem tudja ellátni. Ezért vetıdött fel azon lehetıségnek a
megvizsgálása, hogy a Kondorosi úton addig, amíg a beruházás meg nem kezdıdik, átmeneti
gondozást alakítson ott ki. A férıhelyek adottak, az intézmény személyi kapacitása megvan.
Az ellátás színvonalának javítása érdekében szükség volna ezen szolgáltatás bevezetésére. Ez
a kérdés összefügg a következı napirendi ponttal, a Szociális Szolgáltatásszervezési
Koncepcióval, melyben már szerepel a szolgáltatás bevezetése.
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A Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciót korábban a Képviselı-testület oly módon
fogadta el, hogy az érdekelteknek meg kell küldeni azt véleményeztetésre. A vélemények az
elıterjesztés mellékletét képezik, ezért a testület végérvényesen elfogadhatja Gyomaendrıd
Város Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepcióját.
A Városi Gondozási Központot érintı három napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatóját
összevontan tette meg, mivel azok szervesen összefüggtek, hogy az intézmény alapító
okiratának módosítását ezen ismeretek nélkül nem lehetett volna elfogadni.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a képviselık és a megjelentek részérıl kérdés, észrevétel
nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ 389/1998.
(XII.15.) KT sz. határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 1./ pontjának 1. bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ Támogató Szolgálat”
- Az alapító okirat 1./ pontjának 4. bekezdése az alábbi tevékenységgel egészül ki:
„Átmeneti Gondozó Egység”
- Az alapító okirat 4./ a) pontja az alábbi feladattal bıvül:
„-támogató szolgálat /TEÁOR szám: 8532/”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat
módosítását a MÁK Békés Megyei Területi Igazgatósága felé jelentse.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Csorba Csaba

7./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy négy helyrıl kértünk
szakvéleményt, Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthonától, Békés Megye
Képviselı-testülete Intézményfelügyeleti Osztályától, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzatoktól? Minden esetben a válasz pozitív volt, az anyagot jól kidolgozottnak,
tömören összefoglaltnak találták.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért felkérte a Képviselı-testületet határozata
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
Határidı:

azonnal
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elfogadja

a

Város

Szociális

8./ napirendi pont
Átmeneti elhelyezés bıvítése új telephelyen
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Dr. Csorba Csaba
jegyzı úr a szükséges kiegészítést a napirendre vonatkozóan már megtette, ezért felkérte a
Képviselı-testületet, mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, hogy hozza meg határozatát.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Gondozási
Központ 3. sz. Idısek Klubja 10 fı átmeneti elhelyezését biztosító részleggel
egészüljön ki 2003. december 1. napjától maximum 1 évig.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, és a Városi Gondozási Központ
vezetıjét, hogy az új részleg személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a 2004. évi
költségvetésében gondoskodjon.
A Képviselı-testület egyben utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény alapító okiratának
módosítását készítse elı.
Határidõ:
Felelõs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gellai Józsefné intézményvezetı

9./ napirendi pont
Liget Fürdı beruházás kivitelezıi szerzıdésének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Gere Miklós urat, az Alterra Építıipari
Kft. fıépítésvezetıjét, aki több alkalommal volt már jelen a Képviselı-testület ülésén.
A Liget Fürdı a Gyógyászati épület Phare részének csúszása miatt csak 2004. évben
fejezıdik be. Mivel a VÁTI-nál a gyógyászati épületre vonatkozó kivitelezıi szerzıdést még
a mai napig nem írták alá a kivitelezı Alterra Építıipari Kft. a beruházás megvalósítására
vonatkozó kivitelezıi szerzıdése kapcsán módosítási kérelmet nyújtott be hivatalunk felé. A
szerzıdés az alábbi pontokban módosulna:
- A szerzıdés 4.1. pontja szerinti teljesítési határidı 2003. november 30. napról 2004.
május 31. napra módosul, mert a Phare támogatással készülı munkarész kivitelezésének
elhúzódása miatt, a gyógyászati épületen az épületgépészeti, valamint az építımesteri
munkák az épület teljes körő kivitelezését nem teszik lehetıvé
- A megrendelı a még át nem adott hiányzó munkaterületet 2004. március 31.-ig vállalkozó
részére átadja.
- A szerzıdés 5.2.2. pontja szerinti vállalkozói ár nem módosul
Mivel a csúszás a kivitelezı hibáján kívüli okból, a Phare kivitelezıi szerzıdés aláírásának
elhúzódásából adódik, kérem Tisztelt Képviselı-testületet a szerzıdés módosítás jóváhagyására.
Továbbá tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy holnap reggel 8 órakor kerül a szerzıdés
aláírásra, melytıl számított 120 napon belül a fürdı végérvényesen átadásra kerül az
idıjárástól függetlenül. A hátralévı munkálatok, már csak belsı munkálatok, ezért nem lehet
probléma az átadást illetıen.
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Mivel kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt, ezért felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy az Alterra Építıipari Kft.vel a Liget Fürdı Fedett uszoda és gyógyászati épületére 2002. június 14.-én kötött
2000074 SN számú kivitelezıi szerzıdés a beruházó és kivitelezı közös
megegyezésével az alábbiakban módosul:
- A szerzıdés 5.2.2. pontja szerinti szerzıdésteljesítési határidı 2003. november 30.
napról 2004. május 31. napra módosul.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdésmódosítás aláírására, továbbá utasítja, hogy a még át nem adott
munkaterületet 2004. március 31-ig a nyertes kivitelezı számára adja át.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
Szerzıdés módosítás: 2003. november 30.
Munkaterület átadás: 2004. március 31.

10./ napirendi pont
Regionális hulladéklerakó beruházás kivitelezıi szerzıdésének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy gyakorlatilag a
határidık és a 143 ezer Euro került beírásra, amit kaptunk. Sajnos 55 millió Ft DecKAC nem
került beírásra. A múlt héten pénteken a Megyegyőlésen ebben a kérdésben interpelláltak,
Domokos László országgyőlési képviselı úr, kevés eredménnyel, arra való hivatkozással,
hogy nem a Megyegyőlésre tartozik. A Csaba TV kapott az alkalmon és lejött
Gyomaendrıdre a II-III. ütem szennyvízátadása alkalmával riportot készített a kivitelezıvel
és az üzemeltetıvel, majd ezt követıen a támogatás kérdését feszegették. A riport során
elmondta, hogy két alkalommal változtatták a környezetvédelmi elıírásokat, mindkét
alkalommal részben idıtolódás, részben pénz többletforrásba, kiadásba került. Véleménye
szerint sokkal korrektebbül kellene a dolgokat kezelni. Általában arra hivatkoznak a
támogatások megítélésénél, hogy Gyomaendrıd sokat kapott, de ennek nagy része az elmúlt
ciklusból áthúzódó beruházás. A megyétıl nem sok támogatást kaptak. Folyamatosan
szorgalmazza a pályázatok benyújtását.
A kivitelezı és a beruházó közös megegyezésével a kivitelezés befejezésének határidejét a
Phare Delegáció 2004. május 31-re hagyta jóvá, a végleges elszámolás határideje pedig 2004.
július 31-e.
Kérdés, észrevétel nem lévén felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy az Alterra Építıipari Kft.vel a Regionális Hulladéklerakó építésére kötött HU0008-06-03 projektszámú
vállalkozói szerzıdés a beruházó és a kivitelezı közös megegyezésével az
alábbiakban módosuljon:
- A szerzıdés 5. pontjában a szerzıdéses ár
Tender ár (Áfa nélkül):
2.093.777 Euro
Áfa:
276.294 Euro
Szerzıdéses ár:
2.370.071 Euro
- A beruházás kivitelezésének végsı határideje pedig 586 nappal, 2004. május
31-ére módosul.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
módosítás aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. november 30.

(Jakus Imre képviselı úr távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 15 fı.)
11./ napirendi pont
Tájékoztató a szennyvízberuházásról
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Id. Mochnács Pál urat, a Békés Mérnök
Kft. ügyvezetı igazgatóját és Gere Miklós urat, az Alterra Kft. fıépítésvezetıjét.
Felkérte Mochnács Pál urat, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése a napirendre
vonatkozóan, azt tegye meg.
Id. Mochnács Pál ügyvezetı igazgató örömmel tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy
Gyomaendrıd szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos II-III. ütemének hivatalos mőszaki
átadás- átvételi eljárása a tegnapi nap folyamán sikeresen megtörtént, ennek megfelelıen az
Alterra Építıipari Kft. szerzıdéses kötelezettségének eleget tett. A másik témakör, mely a
csatornajavításokkal kapcsolatosan jelentkezik, kétfajta dologról lehet beszélni. Az egyik az,
amikor a kivitelezési munkák során a hibás teljesítést helyre kell állítani, a másik pedig,
amikor a garanciális felülvizsgálatok során tapasztalt hibákat, hiányosságokat kell
helyreállítani. Úgy gondolja, hogy valamennyien, akik ebben a beruházásban közremőködnek
Gyomaendrıd eddigi részén, azok a javítások, amelyek az elmúlt napokban is voltak, éppen
azt célozzák, hogy lehetıleg a csatornahálózat minıségi kifogás nélkül kerüljön
megvalósításra. Az érintett szakaszok, Hídfı, Fı, Abonyi, Deák Ferenc, Csillagos és Selyem
utcák esetében a csatornahálózat nem volt jó, az ott dolgozó brigád valamennyi csomópontot
igyekszik kijavítani, mely nyilvánvalóan idıigényes, kellemetlen dolog, fıleg az ott lakók
szempontjából. Valamennyiüknek, akik ebben közremőködnek kötelességük, hogy a
csatornaszakasz jó legyen, a csatorna a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre vezesse ki.
A garanciális felülvizsgálatok során tapasztalt hiányosságokat videokamerázással ki lehet
mutatni. A hibák kijavítására feltétlenül szükség van a kivitelezı garanciális
kötelezettségvállalása miatt. A 2002. évi garanciális felülvizsgálatokat lefolytatták, azok egy
része már kijavításra került.
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Az úthelyreállításokkal kapcsolatban kívánta elmondani, hogy megállapodás született az
érintettek között, nevezetesen a kivitelezı Strabag Rt. és Gyomaendrıd város képviseletében
a Gyomaszolg Kft. között, hogy az út helyreállítására akkor kerül sor, amikor az utak
végleges aszfaltozása és a padkák végleges rendezése megtörténik, ez 2004. május 31-e.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Id. Mochnács Pál úrnak a tájékoztatást.
Kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a Fı úton lévı munkálatok a IV. ütemhez tartoznak.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy a tegnapi nap
folyamán többen megkeresték a Deák Ferenc utcából, mely szerint teljesen járhatatlanná vált,
a járdán is áll a sár. Kérné az illetékeseket, hogy tegyenek valamit a problémák
megszüntetésére.
Gere Miklós fıépítésvezetı úr a képviselı asszony panaszára reagálva kívánta elmondani,
hogy folyamatosan történnek a bejárások, mindenhol átnézik a csatornanyomvonalakat,
melyeknek a jelenlegi idıjárás nem kedvez, és ahol szükséges zúzott kıvel ideiglenesen
helyreállítják a problémát.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a „Tájékoztató a szennyvíz beruházásról”
tárgyú elıterjesztést elfogadja.
Határidı:

azonnal

12./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2003. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt, majd a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy amennyiben van kiegészítenivalójuk a
pénzügyi beszámolóval kapcsolatban, azt tegyék meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd Város Önkormányzata
költségvetésének 2003. I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját elfogadja.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2003. november 27.

13./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város 2004. évi költségvetési koncepció tervezete
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy egyetlen egy
bizottság sem tárgyalta még a koncepció tervezetet, de a törvény elıírása szerint a koncepciót
be kell nyújtani, mely egy viszonylag még nyers anyag. Felkérte Tóth Lajosné pénzügyi
osztályvezetıt, hogy tegye meg szóbeli ismertetıjét, kiegészítését a költségvetési koncepció
tekintetében.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a koncepciót
szeretné kiegészíteni a pénzmaradvány részével, mivel kiegészítı pénzmaradványt nem
terveztek. A legutóbbi számítások szerint az értékesített gázközmő vagyon értéke 67 millió
Ft, mely számításaik szerint tényleges pénzmaradványként figyelembe vehetı.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint kicsit kedvezıbb a koncepció, mint az
elmúlt évi, de költségvetésünk sokkal rosszabb, mint az elızı évi volt. Megnyugtató
számunkra, hogy az áthúzódó beruházások lassan tavaszra befejezıdnek, mely következtében
lényegesen egyszerőbb egy városnak a gazdálkodása. Másrészt, viszonylag visszafogottak
voltak az intézmények, mőködés, felújítás, fejlesztés tekintetében egyaránt. Az elızı évek
tapasztalatai alapján lehet tudni, hogy kb. 30-40 millió Ft hiánnyal tud gazdálkodni,
boldogulni a város, ha nincsenek nagy tartalékai. Vannak olyan tételek a koncepcióban,
melyeket átcsoportosítanak. Valószínő, hogy intézményeinknél is be kell vezetni azt, hogy
csak azt építjük, fejlesztjük, amihez legalább állami támogatás van 50 %, vagy azt meghaladó
értékben. Természetesen vannak olyan felújítások, melyeket nem tudunk elodázni. Lehet
azzal is számolni, hogy valamelyest javul a koncepció a tényleges költségvetési törvény
elfogadását követıen.
(Jakus Imre képviselı visszatért az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 16 fı.)
A költségvetési koncepcióban lehet látni, hogy a normatív támogatások 102 %-on vannak. A
soros elıléptetésre és annak közterheire van fedezet, nem tudja honnan gondolják a 6 %-os
béremelést megadni.
Január hónapban az intézményekkel sor kerül az egyeztetésre. Véleménye szerint januárfebruár hónapra egy végleges költségvetés kerül a Képviselı-testület elé.
Az ÁFA kérdések is tisztázódnak, miként súlytja az Önkormányzatot. A város
mőködıképessége fennmarad, de nem a fejlesztés és fejlıdés éve lesz az önkormányzat
szempontjából a 2004-es év. Ha viszont úgy nézzük, hogy a folyamatban lévı beruházásokat
átadjuk, ráköt végérvényesen mintegy 85 % a szennyvízre, mőködik a Liget Fürdı, a
kommunális hulladéklerakó, mégis a fejlıdés és fejlesztés éve lesz. Remélhetıleg az alapvetı
fejlesztésekre, beruházásokra, még ha szőken is, de fog jutni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy örömmel
fogadta a költségvetési hiány összegét. Próbálta megnézni, hogy hogyan oszlik meg ez a
hiány mőködési, illetve fejlesztési vonatkozásban. Csak megközelítıen tudta megállapítani, a
koncepció szintjén inkább a fejlesztésnél mutatkozik, tehát úgy néz ki, hogy a mőködés
valóban biztosított.
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A személyi jellegő költségek tervezését illetıen kérdése, hogy a 13. havi bér be van-e
tervezve ebbe a 4 %-os emelkedésbe, mely 4 % létszámelbocsátásból kellene ennek
forrását biztosítani. Kérdése, hogy kb. hány fıs létszám áll, e mögött 4 %-os bértömeg
mögött?
A koncepcióban úgy olvasta, hogy a polgármester 2004. évi bérfejlesztése az
illetményalap 13 szorosa. Gondolja, hogy erre az összegre módosul, de helytelen a
fogalmazás.
A dologi kiadás a 2003-2004-es tervszámok alapján 96 %-on áll, ha hozzávesszük az
inflációt, nagyon komoly problémák jelentkezhetnek.
Hiányolt egy táblázatot, melyet elıír a költségvetési törvény, azaz, hogy a következı
idıszak három évére a vállalt fejlesztési kötelezettségek (hiteltörlesztés, saját erı
bevállalás, stb.).
Elhangzott, hogy jövıre az önkormányzat alanyi mentes lesz. Gondolata, hogy sok
felújítási költséget kénytelen az önkormányzat betervezni az óvodák vonatozásában, az
óvodák szervezeti átalakulása következtében nem lenne-e elınyösebb, ha ık végeznék el
a felújítási munkálatokat.

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt, hogy reagáljon
a képviselı asszony által feltett kérdésekre.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı a képviselı asszony kérdéseire az alábbiakat kívánta
elıadni:
- A polgármester bérfejlesztése után a bére az illetményalap 13 szorosa, azaz 33.000,-Ft x
13.
- A koncepcióban nem hoztak olyan táblát, hogy kitekintés, mely a költségvetés
készítésének az egésze. A végsı költségvetésig számtalan dolog változhat még.
- A 13. havi illetmény a költségvetés rész, tehát a 2004. évi költségvetésbe be van tervezve.
- Központi elıirányzat, tulajdonképpen a 2003. júniusi köztisztviselıi bérfejlesztés 2004.
évi hatását takarja. Mely a 2004-es évben 5,1 %-os bérnövekedést jelent éves szinten. A
központi költségvetés azt mondja, hogy 1,1 % fedezetet tud biztosítani, a maradék 4 %-ot
az önkormányzatok oldják meg, amilyen forrásból tudják. Ehhez létszám-racionalizálásra,
vagy saját erıre van szükség. A költségvetésben létszámleépítés jelenlegi tervezése
nincsen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani az óvodákkal kapcsolatban,
hogy eddig is támogatást adtak az óvodákra, valószínő, hogy az olyan jellegő felújításokat
ezután is úgy kívánjuk megoldani, hogy pénzeszközt ad át az önkormányzat a közoktatási
megállapodás alapján, és az óvoda fogja elvégeztetni a munkálatokat.
- A hivatal létszámkérdését illetıen el kívánta mondani, hogy az önkormányzatnál a 4 %-os
létszámkérdés, mely önkormányzati szintre nem kötelezı, de mindenféleképpen
tervezünk létszámintézkedést, ez 2 fı, mely alapján GYES-es állásokat nem töltünk be, és
nyugdíjazás is várható. Az intézményeknél is körülbelül ehhez hasonló intézkedésekre
lehet
számolni.
Az egész költségvetésre rányomja a bélyegét, hogy fokozatosan jelennek meg azok a
normatívák, melyek akár az egy dolgozóra jutó ellátottak számát mutatják (meghatározott
csoportlétszám – oktatás tekintetében, Gondozási Központ esetében – egy ápolónak hány
fıt kell ellátnia), ezek mindenféleképpen kötöttséggel járnak és behatárolják ezeket az
intézkedéseket. A másik a szakmai elıírások, a dolgozók képzési követelményei
bérnövelı tényezıként jelentkeznek. Nagymértékben befolyásolhatja a költségvetést,
hogy pl.: mennyi legyen a túlóra az oktatásban, és egyéb pótlékok kérdése.
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Országosan a költségvetés tárgyalása késésben van, az eddigiek során legalább a
sarokszámok tisztázottak voltak. A rengeteg módosító indítvány eredménye, hogy teljesen
felborult a költségvetés készítése önkormányzati szinten, ugyanis a MÁK sem tud adatot
szolgáltatni.
Egy biztos, hogy az intézményi oldalt is tekintve feszített költségvetési tárgyalásra lehet
számítani, melyet polgármester úr is jelzett.

Jenei Bálint bizottsági elnök felszólalásában arra tért ki, hogy a pénzügyi osztályvezetı
asszony elmondása szerint a 13. havi fizetés a költségvetési törvénnyel kapcsolatosan
hivatalosan úgy szerepel, hogy a 2004. évi is még az év során kifizethetı a dolgozóknak. Egy
Kormány tájékoztatóban úgy hallotta, hogy a 13. havi bér kifizetését egységesítik, és csak
2005. január hónapban lesz kifizetve. Ha ez így fog történni, akkor mennyiben fogja a
költségvetés feszültségét enyhíteni?
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı válaszában elmondta, hogy a 2004. évi 13. havi
illetményt a köztisztviselıknek december 31-ig kell kifizetni, míg a közalkalmazottaknak
pedig 2005. január 15-ig.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetett problémára válaszolva elmondta, hogy igazán a 13.
havi illetmény kifizetése a tárgyévi költségvetésünket nem érinti, mivel elıleget kapunk rá.
Ha ez változik, akkor viszont nem kapunk rá elıleget.
További kérdés, kiegészítés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2004. évi koncepciót a további egyeztetı
munkálatokhoz alkalmasnak tartja.
Utasítja a bizottságokat a 2004. évi koncepció további kidolgozására, a hiány
mérséklésére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

14./ napirendi pont
Javaslat integrált pénzügyi információs rendszer bevezetésére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg
tájékoztatását a napirendet illetıen.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztést
valamennyi bizottság megvitatta. A jelenlévık informáltsága végett kívánta elmondani, hogy
a pénzintézet váltás elıkészítése során áttekintettük a pénzügyi folyamataink szervezettségét
és informatikai támogatottságát. Ennek során – a már korábban is feltárt neuralgikus pontok
mellet – egy sor olyan tevékenységelemet tártunk fel, amely rávilágított arra, hogy a pénzügyi
információs rendszerünknek sem a szervezettsége, sem pedig informatikai támogatottsága
nem felel meg a huszonegyedik századi követelményeknek és az önkormányzat elıtt álló
feladatok költség hatékonysági elvárások szerinti megoldásának
Ez évben nyertes informatikai pályázatainkra, az elmúlt évek intézményi átszervezéseire és a
pénzintézetváltással járó aktuális feladatainkra is figyelemmel most alkalmas pillanat látszik
arra, hogy egy nagyobb horderejő reformot hajtsunk végre a pénzügyi ügyvitelben nemcsak
hivatali, hanem önkormányzati szinten is. Ehhez kérjük most a Tisztelt Képviselı-testület
támogatását.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendet illetıen,
felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az
önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi folyamatai
korszerősítésének reform elképzeléseivel. Támogatja a korszerősítést szolgáló
szervezési, szabályozási és mőszaki fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását 2004.
január 1-tıl kezdıdıen fokozatos bevezetéssel, amennyiben a bevezetés anyagi
fedezete pályázati forrásból megteremthetı.
A pénzügyi folyamatok támogatását ellátó szoftverrendszer és informatikai háttér
megteremtéséhez pályázatot nyújt be az Informatikai Minisztériumhoz az általa
meghirdetett IHM-ITP-17 témára. A pályázat benyújtásához az önerıt – maximum 6
millió forint + ÁFA összeget - a 2004. évi költségvetésében biztosítja.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. december 14. és 2004. június 30.

15./ napirendi pont
Adósságkezelési szolgáltatás véleményezése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság kivételével minden bizottság tárgyalta az elıterjesztést.
Mivel a Képviselı-testület és a jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el,
felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az adósságkezelési szolgáltatást a
20/2003.(VIII.12.)KT. Sz. rendeletében foglaltaknak megfelelıen 2004. január 1-tıl
kezdi meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a szolgáltatókkal a
megállapodásokat kösse meg, és a 2004. évi költségvetésben a szolgáltatás pénzügyi
fedezetérıl gondoskodjon.
Határidı:
Felelıs:

2004. január 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

16/ napirendi pont
A Liget-fürdı Kft. alapító okiratának módosítása, valamint a Szervezeti és Mőködési
Szabályzat elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatását a napirendre vonatkozóan.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az alapító okirat
módosítását a Felügyelı Bizottság tagja kezdeményezte. A módosítás lényege, hogy a Liget
Fürdı által ellátandó tevékenységi körök kiegészülnek egy máshova nem sorolható egyéb
szórakoztatással (pl.: fürdıbál, egyéb nyári rendezvények), melyek a fürdı tekintetében nagy
jelentıséggel bírnak. A korrekt, átlátható pénzügyi elszámolás érdekében szükséges az alapító
okirat módosítása.
Az elıterjesztés másik része a Liget Fürdı Szervezeti és Mőködési Szabályzatának a
jóváhagyása, melyet a Felügyelı Bizottság is tárgyalt. Erre azért van szükség, mivel az
SZMSZ-bıl kitőnik a tulajdonos számára, hogy hány fıvel, milyen feladatokkal látja el az
egyes dolgozó a munkakörét. Tulajdonképpen egy részletes munkaköri leírásnak is
tekinthetjük az egyes dolgozók tekintetében.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a Képviselı-testület és a jelenlévık részérıl kérdés,
észrevétel nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Liget
Fürdı Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát a mai napon az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 6. pontja kiegészül az alábbi tevékenységi körrel:
92.34’03
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Békés Megyei Bíróság Cégbíróságának jelentse be.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Liget
Fürdı Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát jóváhagyja.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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17/ napirendi pont
Liget Fürdı 1150 m-es termálkút fúrására beérkezett árajánlatok értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az írásos anyag
áttanulmányozását követıen egyértelmően megállapítható, hogy minden tekintetben a
VIKUV Rt. – Budapest – ajánlata a legkedvezıbb, hiszen a kivitelezési munkákat még ebben
az évben meg tudja kezdeni, továbbá a legkedvezıbb áron tudja a fúrási munkálatokat
elvégezni. A pályázati forrás elszámolása szempontjából lényeges, hogy a beruházás 2003.
évben meg kell kezdeni, ezért javasoljuk a legkedvezıbb ajánlatot benyújtó VIKUV Rt.-vel
történı szerzıdéskötést.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán
29.632.000,-Ft vissza nem térítendı támogatást nyert a Liget Fürdıben megvalósítandó 1150
m-es hévíz termálkút fúrására. Ennek figyelembevételével kb. 7 M Ft az, ami várost terheli
2003-2004-2005. évek vonatkozásában.
Mivel a Képviselı-testület és a jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el,
felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdıben létesítendı új 1150 m-es
hévíz termálkút fúrásával a legkedvezıbb ajánlatot tevı VIKUV Rt.-t bízza meg. A
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megvalósításra vonatkozó
kivitelezıi szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. december 31.

18/ napirendi pont
Az endrıdi vásártéren lévı gáznyomás szabályozó területének értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Dél-alföldi
Gázszolgáltató Rt. 2003. évi beruházási programja alapján a Gyomaendrıd vásártéri körzeti
gáznyomás szabályozó állomás korszerősítését tervezi, amely közlésük szerint
nagymértékben megnöveli a város gázellátásának biztonságát. A korszerősítés törvényi
feltétele a gáznyomás szabályozó területének megvásárlása. A Dél-alföldi Gázszolgáltató Rt.
ajánlatot tett a terület megvásárlására. Az ajánlatot megelızte a társaság képviselıjével történt
helyszíni egyeztetés. A helyszínen történt egyeztetés alkalmával kértük, hogy ne csak a
fémkerítéssel körbezárt gáznyomás szabályozó területe kerüljön értékesítésre, hanem a
hozzátartozó szakaszoló zárakat tartalmazó aknák és a megközelítést biztosító 3 m szélességő
földút is része legyen az adásvételnek. Az összesen 142 m2 ingatlanrészre vonatkozó 1.000,Ft/m2 ajánlat elfogadható.
Az érintett ingatlan a Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) KT számú rendelet alapján – a
törzsvagyon részét képezi, amely korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján.
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Az ingatlan értékesítésérıl a Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog szabályairól szóló rendelet alapján a Képviselı – testület dönt.
Mivel a Képviselı-testület és a jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el,
felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı
5159/11
hrsz-ú, vásártér mővelési ágú ingatlan megosztásával keletkezı 5159/14 hrsz-ú 142
m2 területő, gázfogadó mővelési ágú ingatlant a Délalföldi Gázszolgáltató
Részvénytársaságnak az alábbi feltételekkel értékesíti:
1. Az ingatlan vételára ára: 142.000,- Ft.
2. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja
szerzıdéskötési ajánlatát
3. A vételár kiegyenlítése: a szerzıdés aláírását követı 30 napon belül átutalással az
eladó által kibocsátott számla alapján.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a Dél-alföldi
Gázszolgáltató Részvénytársaság által készített az elıterjesztéshez mellékelt
adásvételi szerzıdések, valamint a megosztási vázrajzok aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. december 31.

19/ napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek és területhasználat bérleti díjának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tegye
meg hozzászólását a napirendi pontra vonatkozóan.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elızı
évekhez hasonlóan a várható infláció mértékével kívánják a bérleti díjakat emelni, mely 6 %os emelést jelentene jelen esetben. A határozati javaslatban szereplı bérleti díjak bruttó
összeget tartalmaznak, mivel az ÁFA törvény változása nagyban érintette az önkormányzatot,
mely szerint alanyi mentessé válik az önkormányzat, kérné a bruttó bérleti díjak összegébıl
az a 25 % ÁFA típust levonni, és úgy értelmezni a bérleti díjak összegét 2004. január 1-tıl.
Rau József képviselı kérdése arra irányult, hogy a civil szervezetek részére kiadott
vízterületek vonatkozásában számításokat végzett, mely alapján pl.: a Kecsegés-zugi
Tájvédelmi Egyesület kevesebbet fizet, mint a többi Horgász Egyesület. Kérdése, hogy mi
ennek az oka? A többi egyesületnek a hektárarányos összege: 19.303,-Ft, a Kecsegés-zugi
Egyesületnek 17.421,-Ft, 2000-ben mindenki 15.000,-Ft-ról indult, és mindenki
inflációkövetı szerzıdést kötött.
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosnét a pénzügyi osztály vezetıjét, hogy
amennyiben tud tájékoztatást adni a Rau József képviselı úr által feltett kérdésre, úgy azt
tegye meg.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı jelen ülés alkalmával nem tudott választ adni a
képviselı úr által feltett kérdésre, de ígéretet tett arra, hogy az ülést követıen utánanéz, és a
szükséges tájékoztatást megadja.
Jenei Bálint képviselı, egyben a Kecsegés-zugi Tájvédelmi Egyesület képviselıje is,
felszólalásában elmondta, hogy véleménye szerint az eltérés a bérleti díjak összegében ott
lehet, hogy a Kecsegés-zugi Egyesület az induláskor vállalta az ottani közmő, világítás
kialakításával kapcsolatos feladatokat és ezért kapott akkor mentességet egy idıre a bérleti díj
megfizetése alól.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı felszólalásában elmondta, igaz, hogy nem szorosan a
napirendi ponthoz tartozik, de a Markt Platz Egyéni Cég az endrıdi gazdák megkérték, hogy
tolmácsolja kérésüket, mely szerint az endrıdi mázsaháznál áldatlan állapotok vannak,
nincsenek rendben a karámok, a gazdák úgy vigyáznak a sertésekre, hogy ne menjenek el. Az
érintettek már több ízben próbáltak volna a Kft. vezetıjével beszélni, eredménytelenül.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı asszony által tolmácsolt panaszra reagálva
elmondta, hogy megnézik, hogy a szükséges karbantartási feladatokat ellátta-e a vállalkozó.
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság elnöke által kért módosítás figyelembevételével hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
1./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségbérleti és
területhasználati díjait 6 %-kal megemeli 2004. január 1. napjától kezdıdıen 2004. december
31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Hısök u. 56 14,10 m2
Nagylaposi Tárház Bt.
Szabadság tér
Buszállomás-tarfik
Hısök u. 56.
22 m2 iroda ( közjegyzı )
Gyomaendrıdi Futball Club
Gyomai Sportpálya
Szarka Balázs
0321/6 lıtér
Endrıdi Cuti Sütıipari Kft.
Endrıdi utcában közterület

Bruttó bérleti díj
1.170.650,- Ft/év
13.250,- Ft/hó
4.719,- Ft/hó
4.618,- Ft/hó
73.096,- Ft/hó
10.600,- Ft/év
23.254,- Ft/hó
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Körösi Halászati Szövetkezet *
Templom – zugi Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Pap – zugi Természetvédelmi és Horgász
Egyesület
Bónom – zug Vizéért Egyesület
Soczó – zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület
* A Körösi Halászszövetkezet bérleti díjcsökkentést kért.

1.038.571,- Ft/év
183.375,- Ft/év
86.863,- Ft/év
320.424,- Ft/év
173.724,- Ft/év
128.918,- Ft/év

2./ A bérleti díjak felülvizsgálata 2004. november 1-vel válik esedékessé.
3./ A piac és vásárrendezés ( Markt Platz Egyéni Cég ) bérleti díja 2004. március 31. napjától
285.617,- Ft/hó.
Az idıközben megjelenı ÁFA törvény alapján az ÁFA-t tartalmazó bérleti díjak összege
nettó módon kerül megállapításra.
Határidı:
Felelıs:

2004. január 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

20/ napirendi pont
Földhaszonbér emelése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint nem emelni, inkább csak egységesíteni
szeretnék a földhaszonbéreket. Felkérte Katona Lajos alpolgármester urat, hogy tegye meg
szóbeli tájékoztatását a napirendet illetıen.
Katona Lajos alpolgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete a szeptember havi ülésén döntött a földhaszonbérek mérséklésérıl, illetve
a szerzıdéskötési feltételekrıl. A döntés értelmében Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 2003-as gazdasági évtıl kezdıdıen tekintettel az agrártámogatás rendszerének változásaira
a haszonbérleti szerzıdéseket a „vitatott” földek esetében is minimum 5 évre köti az alábbi
feltételekkel:
A bérleti díj mértéke:
- 5 ha-ig 14 kg,
- 5 – 10-ig 16 kg,
- 10 ha felett 18 kg.
A szerzıdéskötésnél kizáró ok: Gyomaendrıd Város Önkormányzatával szemben fennálló
lejárt földhaszonbérleti díjtartozás.
A Képviselı-testületi határozat feltételeirıl a bérlık értesítve lettek. Az intézkedés hatására
közel 3 millió Ft bérleti díjat fizettek meg a bérlık, hogy szerzıdést tudjanak kötni.
Tekintettel a földhaszonbérek alakulására, amely egyre növekvı tendenciát mutat (a
meghirdetett 0155/17 hrsz.-ú volt „pedagógus” föld licitálásán a gyıztes bérlı 46 kg/AK
értékő bérleti díjat vállalt) és az 5 éves idıtartamra, célszerő változtatni a bérleti díj mértékén.
Javasolt bérleti díj:
- 1 ha alatt 20 kg,
- 1 – 5-ig 22 kg,
- 5 ha felett 25 kg.
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A megkötött bérleti szerzıdések módosítását december hónap végéig végre lehet hajtani.
Amennyiben az új bérleti díj mértékét a bérlık nem vállalják, akkor megtekintett állapotban
meg lehet hirdetni a termıföldeket. A szerzıdésbontás gazdasági év végére történne, vagyis
2004. szeptember 30. napjával. Azokkal a földbérlıkkel nem történt szerzıdéskötés, akik nem
rendezték az elmaradt haszonbértartozásukat. Egy esetben figyelemmel a nagy összegő
tartozásra (3,6 millió Ft) úgy kötöttünk szerzıdést, a tarozás felének megfizetése volt a
feltétele a szerzıdés aláírásának továbbá bérlı külön nyilatkozatban vállalta, hogy a
fennmaradó részt 2004. november 30. napjáig megfizeti. Amennyiben a többi elmaradt
földhaszonbér tartozással rendelkezı bérlı ugyanezen feltételeket vállalja, akkor velük is meg
lehet kötni a szerzıdéseket.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdése, hogy mikori árfolyamon határozták meg a
bérleti díjakat, és milyen fizetési határidıvel lettek a szerzıdések megkötve?
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy az
augusztusi búzai tızsdeár figyelembevételével határozták meg a bérleti díjakat, és általában
szeptember 30-i, de elıfordult, hogy október, vagy november 30-i fizetési határidıvel
kötötték meg a szerzıdéseket.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı felszólalásában elmondta, hogy az elızı években
tájékoztatást kaptak arra vonatkozóan, hogy a bérleti díjakat az érintettek hogyan fizették?
Úgy gondolja, hogy mivel erre nem került sor, a bérleti díjak fizetésével nem volt probléma,
rendszeresen fizetnek.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a földhaszonbér mérséklésre beadott kérelmek,
valamint a szerzıdéskötések ügyében 235/2003. (IX.25.) KT számú határozatának
2./ pontját az alábbiak szerint módosítja.
2. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2003-as gazdasági évtıl kezdıdıen tekintettel
az agrártámogatás rendszerének változásaira a „vitatott” földek esetében is köt 5 évre
szóló haszonbérleti szerzıdést az alábbi feltételekkel:
a.) A bérleti díj mértéke:
- 1 hektár alatt 20 kg
- 1-5 hektárig 22 kg
- 5 hektár felett 25 kg
b.) A szerzıdéskötésnél kizáró ok: Gyomaendrıd Város Önkormányzatával szemben
fennálló lejárt földhaszonbérleti díjtartozás. Amennyiben bérlı az elmaradt tartozás
felét megfizeti és külön nyilatkozatban vállalja, hogy a fennmaradó részt 2004.
szeptember 30. napjáig törleszti, akkor 5 évre megköthetı a szerzıdés. Amennyiben
bérlı 2004. szeptember 30. napjáig nem fizeti meg az elmaradt földhaszonbér
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tartozását, akkor Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2004. szeptember 30. napjával
felbontja a szerzıdést.
c.) Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „vitatott” földek esetében továbbra is köt
egy évre szóló haszonbérleti szerzıdést, a bérleti díj mértéke: 18 kg/AK.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben
bérlık nem fogadják el a határozat szerinti módosítást akkor a szerzıdések felbontása mellett
megtekintett állapotban hirdesse meg a termıföldek bérletét. A szerzıdésmódosítás
végrehajtásának határideje 2003. december 31. A szerzıdés felbontását 2004. szeptember 30.
napjával gazdasági év végére kell végrehajtani.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2003. december 31.

20./ napirendi pont
A Körösi Halászati Szövetkezet bérleti díj csökkentési kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatójában elmondta, hogy a Körösi Halászati
Szövetkezet 2002. évben kérte az általa bérelt holtágak után megállapított bérleti díj
csökkentését. A szerzıdés alapján 66,7 ha nagyságú területet bérel a halászati szövetkezet
15.000,-Ft/ha/év bérleti díj ellenében. A mellékelt jegyzıkönyvekre és szakértıi
véleményekre hivatkozva két holtágban nem lehet halgazdálkodást, termelı halászatot és
horgászatot folytatni, ezért kérik a szerzıdés módosítását. A kérelemnek 2002. évben nem
adtunk helyt, ezért most újabb levélben keresték az önkormányzatot, amelyben kérik a
csökkentett terület után történı számla kiállítását. Az általunk kiállított számlát a halászati
szövetkezet visszaküldte.
A halászati szövetkezet által elfogadható bérelt terület nagysága 66,7 ha – 13,6 ha = 53,1 ha.
Ez a különbség a 2004. évi bérleti díj tekintetében (1.287.487 - 1.024.971)=262.516,-Ft
csökkenést eredményez. A kiszámlázott 2003. évi bérleti díj esetében a különbség (1.214.610
– 966.953 ) 247.657,-Ft összeget jelent.
Korábban a bérelt holtágakat a halászati szövetkezet használta és a hivatkozott kettı holtág
már akkor sem volt alkalmas a halászat hasznosítására. A bérleti szerzıdés ezen ismeretek és
tények birtokában került aláírásra. A haszonbérleti szerzıdés 5.) pontja az alábbiakat rögzíti
többek közt:
„A haszonbérlı köteles a holtágban vízkormányzási feladatokat és az ökológiai vízcserét a jó
gazda gondosságával elvégezni, amennyiben a fent meghatározottak szivattyúzási
feladatokkal járnak, ezen munkák elvégzését csak a haszonbérbe adótól, írásban rendelheti
meg, mint a berendezések tulajdonosától.”
A bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport az elıterjesztést megtárgyalta és a halászati
szövetkezet által megjelölt kettı holtág területére (13,6 ha) 1000,-Ft/ha bérleti díj
megállapítását javasolta 2002. évig visszamenıleg. Ez az engedmény (13,6 ha x 14.000,Ft/ha/év) 190.400,- Ft összegő bérleti díj csökkentést jelent.
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Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Kiss Sándor urat a Körösi Halászati Szövetkezet
részérıl, és megkérdezte, hogy kíván-e a fent elhangzottakhoz hozzászólni.

Kiss Sándor úr a Körös Halászati Szövetkezet képviselıje tájékoztatásként kívánta
elmondani, hogy bérleti díj csökkentési kérelmükben nemcsak azért szerepel a két holtág,
mert nem tudják gazdaságosan hasznosítani, abszolút használhatatlan a két holtágat, mint
halászati, mint horgászati szempontból. Itt nemcsak a bérleti díjjal kapcsolatos költségekrıl
van szó. Kérték a környezetvédelmi hivatalokat, Százhalombattát és a megyei KÖRKÖFE-t,
hogy adjon szakvéleményt a két holtágról. A holtág jelen állapotában használhatatlan, és
mindegyik holtágra javasolják a funkcióváltást. Számukra a holtággal kapcsolatban nemcsak
a bérleti díj kifizetések vannak, hanem az 1-2 évenként bejövı halpusztulások (pl.: 2002-ben
több mint 1000 kg-ot szedtek le), illetve a környezetvédelmi és halászati hatóságokkal történı
folyamatos problémák, ütközések. Addig, amíg ezek a holtágak halászati vízterületnek
vannak nyilvánítva, a Halászati Szövetkezet ezeket a holtágakat bérli, addig nekik
kötelezettségei vannak, halasítaniuk kell. Ha halasítanak ezeken a vízterületeken abban a
pillanatban büntet a Környezetvédelmi Felügyelıség, hogy miért helyezték bele a halakat,
amikor a vízminıség erre alkalmatlan, ha nem halasítanak, büntet a Halászati Felügyelıség,
hisz a halászati vízterület kötelezettségekkel jár. Éppen ezért kértek a fenti két holtágnak a
halászati vízterületbıl való törlését. Indítványozták ezt a Halászati Felügyelıség felé, melyet
visszaadott azzal, hogy ezt kizárólag a holtágak tulajdonosa, illetve a halászati jognak a
tulajdonosa, az önkormányzat engedélyezheti.
A fentiekre való hivatkozással tiszteletbeli kérésük, nemcsak a bérleti díjak csökkentése,
hanem annak a meglépése, hogy ez a két holtág törölve legyen a halászati vízterületek közül.

Dr. Csorba Csaba jegyzı a Körös Halászati Szövetkezet képviselıje által elmondottakra az
alábbiakban kívánt reagálni.
A Halászati Szövetkezet annak idején egy szerves egységként vette ki a holtágakat.
Természetesen a holtágak bérleti díja haszonbérleti szerzıdés tekintetében úgy lett
megállapítva, hogy az tartalmaz jobb vizeket, és tartalmaz nagyon rossz vizeket. Ebben az
esetben, ha ez a rendszer felborul (már részben a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság kompromisszum gyanánt ezt a korábban kialakított egyezséget megbolygatta), és
kivesszük ezt a két holtágat a halászati vízterületek közül, akkor természetesen az egyéb
vízterületek vonatkozásában a bérleti díjak, nevezetesen a haszonbéreket meg kellene emelni.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ezt a rendszert tiszteletben tartva tette azt a
javaslatát, hogy egy jelképes haszonbérleti díjra adott javaslatot a Halászati Szövetkezetnek.
Ebben az esetben, ha a Halászati Szövetkezet mereven ragaszkodik a fent elhangzott
elképzeléséhez, akkor az érintett feleknek le kell ülniük, újra át kell gondolni az akkor
egészében elfogadott koncepciót, hiszen akár a Német-zugi, akár más holtágra volna
jelentkezı, hiszen a Horgászegyesületek megerısödtek, adott esetben az akkori kártalanítási
összeget kifizetve kezükbe vennék a holtág halászati hasznosítását.
Javasolná a Körösi Halászati Szövetkezetnek, hogy gondolja végig az ülésen elhangzottakat,
ha ez nem járható részükrıl, akkor egy újabb tárgyalást kell lefolytatni.
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Csányi István bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy egy halászati tevékenység
megítélése szerint nem abból áll, hogy telepítünk és utána lehalásszuk. Ha körbenézünk a
vízkezelı egyesületekre, (pl.: Kecsegés-zugi Tájvédelmi Egyesület) egy rossz minıségő
holtágat vettek át, melyre áldoztak, vizet frissítettek, megteremtették ennek a lehetıségét. A
Rév-zugi holtág esetében a Halászati Szövetkezet arra nem volt képes hogy, a halászléfızı
versenyt meg lehessen rendezni, megfrissítse a vizet, ezt az önkormányzat terhére kellett
megtenni. A Főzfás-zugi holtág esetében felajánlotta a Gyomai Horgászegyesület, hogy
hozzájárul a vízfrissítéshez, így sem történt meg a vízfrissítés. A Halászati Szövetkezet
részérıl ez volna a legegyszerőbb módja, hogy ezzel a két holtággal kilép a körbıl, és nem
áldoz rájuk. Az önkormányzat által felajánlott méltányos bérleti díj csökkenés összegét is fel
lehetne használni pl.: vízfrissítésre. A mai napig kiadott területi engedélyeket a Rév-zug és a
Csókás-zug is szerepel, tehát pénzt kap érte az egyesület, közvetve, vagy közvetlenül. Ezért
véleménye szerint etikátlan volt a bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, hogy az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, illetve az írásos anyaggal
kapcsolatban van-e módosító indítványuk?
A Körösi Halászati Szövetkezet képviselıjének arra hívta fel a figyelmét, hogy azt gondolják
át, hogy a holtágakat egyben vették ki. A holtágakat most hoznák abba a helyzetbe, hogy a
szennyvizet elvezetik onnan, és egy vízfrissítéssel tényleg lehet egy igen aktív halasítást is
folytatni. Azt viszont nem szeretnék, hogy visszakerüljön az önkormányzathoz, gondozza a
város. Lehet, hogy nem ér 15.000,-Ft/ha/évet nem ér ez a két holtág, ebbıl az összegbıl
kedvezményt ajánl fel az önkormányzat, átlagában kellene nézni a fizetendı bérleti díj
összegét. Kérné Kiss Sándor urat, hogy Dr. Csoma Antal elnök urat tájékoztassa a jelen
Képviselı-testületi ülésen elhangzottakról.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester úr felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Körösi Halászati Szövetkezettel kötött
haszonbérleti szerzıdésben meghatározott bérleti díj alapjául szolgáló 66,7 ha
nagyságú alapterületet nem csökkenti a szerzıdés 1.) pontjában leírt 6243, 6269
hrsz-ú 7,5 ha Rév- zugi, és a 6318 hrsz-ú 6,1 ha Csókási-zugi holtágak
alapterületével.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tekintettel a halászati szövetkezet kérelmére
a 6243, 6269 hrsz-ú 7,5 ha Rév-zugi és a 6318 hrsz-ú 6,1 ha Csókási-zugi holtágak
területére 1000,- Ft/ha/év bérleti díjat állapít meg 2002. évig visszamenıleg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
haszonbérleti szerzıdés módosítására.
Határidı:
Felelıs:

2003. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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felhatalmazza

a

polgármestert

a

(Véháné Szedlák Ildikó távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 15 fı.)

22./ napirendi pont
Önkormányzati fenntartású
ütemezése

közoktatási

intézmények

kötelezı

eszközigényének

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt az elıterjesztés
szóbeli ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy a Mővelıdésügyi
és Közoktatási Minisztérium által az intézmények kötelezı eszközigényének ütemezésérıl
alkotott rendeletében foglaltakat az önkormányzat anyagi fedezet hiányában határidıre nem
tudta teljesíteni. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az önkormányzatok
részére – kérelem alapján – engedélyezi az eszközigényt legkésıbb 2008. augusztus 31-ig
teljesíteni. A bizottság elnöki ülésen véleményként fogalmazódott meg, hogy az
önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét tekintve nem tudja teljes mértékben biztosítani
közoktatási intézményei részére még 2008-as határidıvel sem a kötelezı, minimális
eszközigényt. A 2004. évi költségvetésben az eszközigény 20%-át tudja biztosítani, ami
felhasználható az esetleges eszközbeszerzést segítı pályázatokhoz önerıként. A következı
évek eszközbeszerzésére az adott év költségvetési helyzete határozza meg a pénzügyi
fedezetet.
A Humánpolitikai bizottság a fentiekkel egyetértett, és javasolja a Képviselı-testületnek,
hogy járuljon hozzá a határidı hosszabbításra irányuló kérelem benyújtásához.
(Véháné Szedlák Ildikó visszatért az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 16 fı.)
Jenei Bálint bizottsági elnök véleménye szerint az intézmények kötelezı eszközigényének
beszerzésére nem csak a központi rendelkezés miatt, hanem a megfelelı színvonalú
oktatáshoz is szükséges. Sajnos a központi jogszabály úgy írja elı, hogy ezt teljes egészében
az önkormányzatoknak kell rendezni. Könnyíthet a helyzeten az ilyen irányú pályázati kiírás,
de sajnos az elmúlt idıszakban nem mindig volt, ezért is jelentkeznek most ezek a problémák.
Teljes mértékben igaz, hogy az önkormányzat jelenlegi helyzete nem teszi lehetıvé ennek a
megoldását, de megítélése szerint a határozati javaslatban azt nem kellene hangsúlyozni, hogy
az újabb határidıre sem vagyunk képesek megoldani. Inkább az önkormányzat törekvését
kellene hangsúlyozni azzal, hogy emellett feltétlen szükségesnek tartjuk a központi pályázati
lehetıségek megjelenését.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy kissé árnyaltabb legyen a határozat
megfogalmazása. Sajnos ezzel a helyzet nem változik, mert saját erıbıl az önkormányzat ezt
nem tudja megoldani. Kétségtelen, hogy a színvonalas oktatáshoz ez szükséges, de látni kell
azt is, hogy éves szinten 130 millió Ft önkormányzati kiegészítı támogatást kell az oktatási
intézményeinkre fordítani. Nyilván, hogy ezt a problémát a kormányzat is felismerte, azért is
került a határidı 2003-ról 2008-ra meghosszabbításra.
További érdemi hozzászólás nem volt, a véleményekre figyelemmel a Polgármester felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. a
Közoktatásról 128. § (17) bekezdésében elıírtak alapján benyújtja az Országos Közoktatási
Értékelési Vizsgaközponthoz a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében az
önkormányzati közoktatási intézmények részére meghatározott, még nem teljesített kötelezı
(minimális) eszközigényét 2008-ig ütemezve.
GYOMAENDRİD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖTELEZİ (MINIMÁLIS)
ESZKÖZIGÉNYÉNEK ÜTEMEZÉSE
Intézmény
Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Diákotthon
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Zene- és Mővészeti
Iskola
Összesen

2004.
e Ft
8 022

2005.
e Ft
9 303

2006.
e Ft
8 637

2007.
e Ft
8 438

2008.
e Ft
6 026

Összesen
e Ft
40 426

3 077

2 642

1 805

2 273

31 509

41 306

7 925

7 299

7 949

7 371

5 231

35 775

2 210

1 991

6 025

4 851

6 685

21 762

21 234

21 235

24 416

22 933

49 451

139 269

A Képviselı-testület a 2008-ig ütemezett eszközigényt a mindenkori költségvetési helyzetétıl
függıen igyekszik teljesíteni. A 2004. évi eszközbeszerzésekre az önkormányzat
költségvetési helyzetét figyelembe véve az esetleges eszközvásárlási pályázatokhoz a 20%
önerıt biztosítja.
Határidı:

Felelıs:

az önkormányzati költségvetési rendelet készítésének idıszaka 2007-ig minden év
december 31-ig
a határozat megküldése az OKÉV-hez: 2003. december 31.
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Dr. Dávid Imre polgármester

23./ napirendi pont
Bíró Károly a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság
elnökét ismertesse a bizottság beszámolóval kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság megállapította, hogy továbbra is
szükség van a Gyomaendrıdi Híradóra, betölti azt a funkciót, amit elvárnak tıle. A helyi
sajtók közül a legtárgyilagosabb, leginformálóbb tájékoztatást a Gyomaendrıdi Híradó
nyújtja a város lakóinak. Az 1500 példányszám többnyire elkel, az ára elfogadható, kialakult
terjesztıi hálózattal rendelkezik. Meg vannak azok az állandó rovatok, amelyeket az olvasók
megszoktak.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szerkesztı úrnak a kissé szőkszavú, de reális
beszámolót. A bizottsági ülésen elhangzott figyelembe vehetı észrevétel mellett megköszönte
Bíró Károlynak az eddigi munkát, a továbbiakhoz sok sikert, eredményt kívánt.
A Képviselı-testület a fentiekkel egyetértve, a beszámolót egyhangú 16 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Bíró Károly 2003.
évi beszámolóját a Gyomaendrıdi Híradó önkormányzati újság kiadásáról.
Határidı: azonnal

24/ napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény pályázatának támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Dr. Gedei Margit
intézményvezetı fıorvos kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselı-testülethez. Az
Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatot hirdetett az egészségügyi
ellátás komfortosságának fejlesztésére.
Az intézmény ennek keretében pályázatot kíván benyújtani, melynek sikeres elbírálása esetén
8 db klímaberendezés vásárlását tervezi, 3 db váróterem, sebészeti rendelı, UH vizsgáló,
Belgyógyászat és Pulmonológiai rendeletık és RTG felvételezı és átvilágító helyiségek
klimatizálását lehetne megoldani.
A pályázat elbírálása 2004. májusában történik.
A kiírt pályázatban az 50% saját erıt 1.635 E Ft-ot a Városi Egészégügyi Intézmény (TB
pénzmaradvány terhére) vállalja.
További kérdés, észrevétel nem lévén, polgármester úr felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
302/2003. (XI.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Városi Egészségügyi
Intézmény komfortosságának fejlesztését és hozzájárul a pályázat benyújtásához,
mely pályázathoz a saját erıt az intézmény által megjelölt módon biztosítottnak látja.
Határidõ:
Felelõs:

2003. november 30.
Dr. Gedei Margit Intézményvezetı fıorvos

25/ napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák megállapodásainak módosítása
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a témához kapcsolódóan tájékoztatta a képviselıket, hogy az
óvodák közhasznú társasággá történı átalakítása jó úton halad, a Kft. –ket a cégbíróság
bejegyezte, ennek megfelelıen a Polgármester a Kft-kel a közoktatási megállapodást alá tudja
írni, majd ezt követıen nyújtható be a Kft-k Kht-vé történı nyilvántartásba vételi kérelmek. A
nyilvántartásba vételt követıen pedig a Kht-kel a közoktatási megállapodásokat meg lehet
kötni. Egyéb tekintetben a megállapodások nem módosulnak.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselıket a
megállapodások módosításának elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
303/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
I.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Bárdi Zoltánné
azon bejelentését, melynek alapján a 196/1999. (VII. 29.) KT számú határozattal elfogadott és
1999. július 30. napjával kötött közoktatási megállapodásban a megbízott az alábbiak szerint
változik:
Csemetekert Óvodai Oktató Korlátolt Felelısségő Társaság székhelye: 5502 Gyomaendrıd,
Micsurin út 25.
Telephelye: 5502 Gyomaendrıd, Blaha u. 8. Képviselıje: Bárdi Zoltánné 5502
Gyomaendrıd, Micsurin út 25.
A közoktatási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kft. jogerıs cégbírósági bejegyzését követıen
az 1997. évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról 59. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a tulajdonos döntése alapján átalakul Kht-vá és a megállapodásban
szereplı megbízott társasági formája Közhasznú Társaság lesz.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2003. decemberi ülésen
tájékoztassa az átalakulási folyamat lezárásáról és a megbízott pontos megnevezésérıl,
székhelyérıl és képviselıjérıl
Határidı: 2003. december 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Szmola
Magdolna azon bejelentését, melynek alapján a 196/1999. (VII. 29.) KT számú határozattal
elfogadott és 1999. július 30. napjával kötött közoktatási megállapodásban a megbízott az
alábbiak szerint változik:
Napsugár Óvodai Oktató Korlátolt Felelısségő Társaság székhelye: 5502 Gyomaendrıd,
Endrıdi út 28. Telephelyei: 5502 Gyomaendrıd Szabadság út 6., 5500 Gyomaendrıd, Fı út
85.
Képviselıje: Szmola Magdolna 5502 Gyomaendrıd, Endrıdi út 28.
A közoktatási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kft. jogerıs cégbírósági bejegyzését követıen
az 1997. évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról 59. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a tulajdonos döntése alapján átalakul Kht-vá és a megállapodásban
szereplı megbízott társasági formája Közhasznú Társaság lesz.
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A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2003. decemberi ülésen
tájékoztassa az átalakulási folyamat lezárásáról és a megbízott pontos megnevezésérıl,
székhelyérıl és képviselıjérıl
Határidı: 2003. december 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Lázárné Varju Judit
azon bejelentését, melynek alapján a 166/1999. (VI. 24.) KT számú határozattal elfogadott és 1999.
június 30. napjával kötött közoktatási megállapodásban a megbízott az alábbiak szerint változik:
Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
székhelye: 5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 27/B/1. Telephelye 5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
hrsz.: 2924
Képviselıje: Lázárné Varju Judit 5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 27/B/1.
A közoktatási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kft. jogerıs cégbírósági bejegyzését követıen az 1997.
évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról 59. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a tulajdonos döntése alapján átalakul Kht-vá és a megállapodásban szereplı megbízott társasági
formája Közhasznú Társaság lesz.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2003. decemberi ülésen
tájékoztassa az átalakulási folyamat lezárásáról és a megbízott pontos megnevezésérıl, székhelyérıl
és képviselıjérıl
Határidı:
Felelıs:

2003. december 15.
Dr. Dávid Imre polgármester

IV.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Dr. Csoma
Antal Gáborné azon bejelentését, melynek alapján a 196/1999. (VII. 29.) KT számú
határozattal elfogadott és 1999. július 30. napjával kötött közoktatási megállapodásban a
megbízott az alábbiak szerint változik:
Gyomaendrıdi Százszorszép Óvodai Oktató Korlátolt Felelısségő Társaság székhelye: 5500
Gyomaendrıd, Áchim András utca 3. I. ép 4. Telephelye: 5500 Gyomaendrıd, Kossuth u. 7.
Képviselıje: Dr. Csoma Antal Gáborné 5500 Gyomaendrıd, Áchim András utca 3. I. ép. 4.
A közoktatási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kft. jogerıs cégbírósági bejegyzését követıen
az 1997. évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról 59. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a tulajdonos döntése alapján átalakul Kht-vá és a megállapodásban
szereplı megbízott társasági formája Közhasznú Társaság lesz.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2003. decemberi ülésen
tájékoztassa az átalakulási folyamat lezárásáról és a megbízott pontos megnevezésérıl,
székhelyérıl és képviselıjérıl
Határidı: 2003. december 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
V.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Giricz Ilona
azon bejelentését, melynek alapján a 196/1999. (VII. 29.) KT számú határozattal elfogadott és
1999. július 30. napjával kötött közoktatási megállapodásban a megbízott az alábbiak szerint
változik:
Tulipános Óvodai Oktató Korlátolt Felelısségő Társaság székhelye: 5502 Gyomaendrıd,
Sugár u. 59/1. Telephelye: 5502 Gyomaendrıd, Polyákhalmi út 1.
Képviselıje: Giricz Ilona 5502 Gyomaendrıd, Sugár u. 59/1.
A közoktatási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kft. jogerıs cégbírósági bejegyzését követıen
az 1997. évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról 59. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a tulajdonos döntése alapján átalakul Kht-vá és a megállapodásban
szereplı megbízott társasági formája Közhasznú Társaság lesz.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2003. decemberi ülésen
tájékoztassa az átalakulási folyamat lezárásáról és a megbízott pontos megnevezésérıl,
székhelyérıl és képviselıjérıl
Határidı: 2003. december 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
VI.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Szabó Istvánné
azon bejelentését, melynek alapján a 196/1999. (VII. 29.) KT számú határozattal elfogadott és
1999. július 30. napjával kötött közoktatási megállapodásban a megbízott az alábbiak szerint
változik:
Szivárvány Óvodai Oktató Korlátolt Felelısségő Társaság székhelye:5502 Gyomaendrıd,
Sugár út 53/1.
Telephelye: 5502 Gyomaendrıd, Selyem u. 101. Képviselıje: Szabó Istvánné 5502
Gyomaendrıd, Sugár út 53/1.
A közoktatási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kft. jogerıs cégbírósági bejegyzését követıen
az 1997. évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról 59. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a tulajdonos döntése alapján átalakul Kht-vá és a megállapodásban
szereplı megbízott társasági formája Közhasznú Társaság lesz.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2003. decemberi ülésen
tájékoztassa az átalakulási folyamat lezárásáról és a megbízott pontos megnevezésérıl,
székhelyérıl és képviselıjérıl
Határidı: 2003. december 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26/ napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért alapító okiratának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatására elmondta, az un. üvegzseb törvény
miatt szükséges az közalapítvány alapító okiratát módosítani. A törvény szövegével az alapító
okiratot ki kell egészíteni, melynek lényege, hogy a közalapítvány köteles pályázatot kiírni,
ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja.
Kérte a képviselı-testületet, hogy az alapító okirat módosítását fogadja el.
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A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
304/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közalapítvány
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért alapító okiratának 11./ pontja 11.4. alponttal
egészül ki:
"11.4./ Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti
juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet
a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem
tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegő ellátások és a természetes
személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások,
amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
tízszeresét." (Áht. 104/A. § (2) bekezdés)
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat
módosítást a Békés Megyei Bíróságnál jelentse be.
Határidı: 2003. november 30.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

27/ napirendi pont
Óvodás korú gyermek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthonban
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola igazgatója kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy az elıterjesztésben nevezett óvodáskorú diákotthoni ellátását
engedélyezze. A szülık külterületen laknak és nem tudják biztosítani a gyermek óvodába
járását.
A kérelmet a Humánpolitikai bizottság megtárgyalta és javasolja annak támogatását.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
305/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi Sipos
Dániel (an: Csavajda Terézia, születet: Békéscsaba, 1998. 09. 04.) Gyomaendrıd, VII.
ker. 85. szám alatti gyermek diákotthoni elhelyezését a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthonban a 2003/2004. oktatási évben.
Határidı: azonnal
28/ napirendi pont
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a kollégium kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyben az I. György angol király mellszobrának felállításához kérnek
pénzbeli támogatást. A Bizottságelnöki ülésen 300 e Ft összegő támogatást javasoltak.
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Kérte a képviselı-testületet a javaslat elfogadására, és a támogatás odaítélésére.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
306/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium részére az I. György angol király mellszobrának felállításához 300
ezer Ft támogatást nyújt.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a támogatási
összeget 2004. március 31-ig utalja át a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium részére.
Határidı:
Felelıs:

2004. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

29/ napirendi pont
Kórházi Felügyelı Tanácsba küldött delegálás
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a megyei Képviselı-testület Elnökének felkérése
alapján jelöltet kell delegálni a megye által fenntartott Pándy Kálmán Kórház és Tüdıkórháza
Kórházi Felügyelı Tanácsba. Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos megtette a jelöltre
vonatkozó javaslatát, mely szerint Dr. Bánki Gyula tüdıgyógyász szakorvos jelölését
javasolja.
Kérte a képviselı-testületet a javaslat támogatására.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megye Képviselı-testülete
által fenntartott Pándy Kálmán Kórház és Tüdıkórháza Felügyelı Tanácsába
Dr. Bánki Gyula tüdıgyógyász szakorvost jelöli.
Határidı: azonnal
30/ napirendi pont
Szıcs József román állampolgár telekvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, nevezett kérelmezı önkormányzati tulajdonban lévı
építési telket szeretne vásárolni Nagylaposon. Vételárként 250.000 Ft összegben tett ajánlatot,
ami négyzetméterre vetítve 221 Ft –ot tesz ki.
Figyelemmel a nagylaposi lakótelkek áraira, 250 Ft/m2 telekár megállapítását javasolja. Az
ingatlan értékesítése összegszerőségében polgármesteri hatáskörbe tartozik, de mivel külföldi
állampolgárról van szó, szükséges a képviselı-testület hozzájárulása.
A Képviselı-testület egyetértett a kért telek értékesítésével a határozati javaslatban
megfogalmazott feltételekkel, és egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 7634
hrsz-ú, 1129 m2 területő, beépítetlen terület mővelési ágú építési telek ingatlant Szıcs
József ( Románia, 4084 Ozsdola, Kopolno u. 710. ) román állampolgár részére az
alábbi feltételek mellett értékesíti:
1. A telek vételára: 250,- Ft/m2, a teljes vételár kerekítve: 282.000,- Ft.
2. Vevı a telekre a környezetébe illeszkedı, az építéshatóság által engedélyezett
formában építkezhet.
3. Vevınek az adásvételi szerzıdés aláírását követıen 3 éven belül be kell fejezni az
építkezést, Gyomaendrıd Város Önkormányzata a beépítési kötelezettség
elmaradásának estére visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár egyenlı az
eladási árral.
4. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja
szerzıdéskötési ajánlatát.
5. A vételár kiegyenlítése: a szerzıdés aláírását követı 30 napon belül készpénzben.
Határidı:
Felelıs:

2003. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

31./ napirendi pont
Gyomaendrıd, Öregszılı
tájékoztatója

lakossági

ivóvízbekötések

kivitelezési

munkáinak

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jakus Imre képviselı urat, mint a településrész
választott képviselıjét, néhány szóban ismertesse a tájékoztatót.
Jakus Imre képviselı elmondta, november 3-án megtörtént az elsı ivóvízbekötés
Öregszılıben. A gerincvezeték lefektetését megelızıen 127 szándéknyilatkozatot adtak le a
lakosok, amelyek alapján került sor az 5.2 km gerincvezeték lefektetésre. A mai nappal 103
bekötés van befejezve.
Információi szerint a Vízmővek Vállalat az Iskola úton 11 magántulajdonú ingatlan, 2
önkormányzati tulajdonú és egy-két szociálisan rászorult lakos tulajdonában lévı ingatlan
bekötését az elkövetkezı napokban el fogja végezni.
Összességében elmondható, hogy a beruházás kedvezıen alakult, az idıjárás is kedvezett a
munkálatokhoz, és a Vízmővek Vállalat dolgozóinak is segítıkész volt a hozzáállásuk.
Ezúton kívánta megköszönni a közmunkásoknak, azok vezetıjének a végzett munkát,
valamint a Gyomaszolg Kft. –nek a gépi segítséget.
Jelen pillanatban a bekötni szándékozók száma 122 ingatlan, mely bizonyítéka annak, hogy
igen is volt értelme ennek a beruházásnak, és legalább ivóvíz szempontjából elfogadható
körülményeket tudnak biztosítani az ott lakóknak.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a képviselı úrnak a tájékoztatást, és az aktív
közremőködését a bekötési szándékok szorgalmazásában.
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Hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem volt a képviselı-testület egyhangú 16
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Öregszılıi lakossági ivóvízbekötések
kivitelezési munkáiról szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidı: azonnal
32./napirendi pont
Tájékoztató a számlavezetı pénzintézetváltásról
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket van e kérdésük a tájékoztatóval
kapcsolatban. A pénzintézetváltással kapcsolatos teendık rendben haladnak, és elmondható,
hogy az OTP is korrekten kezeli ezt a dolgot.
A képviselı-testület a tájékoztatót egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
310/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a számlavezetı pénzintézetváltásról szóló
tájékozatót elfogadta.
Határidı: azonnal

33./napirendi pont
Tájékoztató a SAPARD mikrohullámú pályázat jelenlegi állásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét a tájékoztató szóbeli kiegészítésére.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, a Képviselı-testület megbízást adott a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a mikrohullámú SAPARD pályázat egyszerősített
közbeszerzési eljárásának lebonyolítására, és a nyertes pályázó kiválasztására.
Az egyszerősített közbeszerzési eljárás (meghívásos eljárás) meghirdetésre 2003. október 15én került sor. Az ajánlattételi felhívást 4 cégnek küldtük meg. Az ajánlatok benyújtásának
határideje 2003. november 14-e, 15 óra volt. A megadott idıpontig 2 ajánlat érkezett be, így
az eljárás sikertelennek minısíthetı. Az egyszerősített eljárás - a Sapard szabályzat alapján –
akkor érvényes, ha legalább 3 ajánlat érkezik be, melyek megfelelnek a formai, mőszaki
értékelés szempontjainak. A négy ajánlattevıbıl két ajánlattevı nem kívánt ajánlatot tenni,
egyikıjük ezt írásban jelezte.
Érvénytelen eljárás esetében két megoldás lehetséges; egyrészt megismétlik az egyszerősített
meghívásos eljárást, vagy egy 60 napos nyílt pályázati eljárást indítanak. A bizottság az
elıbbi megoldás mellett döntött, melyet az indokol, hogy az elızetes információk alapján fel
lehet kérni legalább három olyan céget, aki az ajánlattételi felhívásnak formailag és
mőszakilag megfelelı ajánlatot képes benyújtani (rendelkezik megfelelı referenciákkal, és
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bevétellel, stb.). A Bizottság döntése alapján az egyszerősített közbeszerzési eljárást 2003
december 15-ig meg kell hirdetni.
A sikertelen eljárás következtében a beruházás nem kezdıdhet el 2003. november 20-ig, és
nem fejezıdik be december 31-ig, így a pályázat támogatási szerzıdését módosítani
szükséges 2004. június 30-ra.
A fentieken kívül a bizottság tárgyalta az önkormányzat által a 40 egyéni és 5 csoportos
fogyasztói végpont kiválasztása érdekében a Mikro-adat néven meghirdetett helyi pályázati
felhívásra beérkezett pályázatokat. A bizottság döntése e kérdésben az volt, hogy a kevés
számú beérkezett pályázatra tekintettel a pályázat benyújtási határidejét december 31-ig
meghosszabbítja, és ezt követıen döntenek a nyertes pályázatokról.
Kérte a helyi és a megyei sajtó képviselıit, hogy a sajtóban jelentessék meg a pályázati
lehetıséget.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás
hiányában kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
311/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 302a/73-1308-00115-0211
projektazonosító
számú,
”GYOMAENDRİDI
MIKROHULLÁMÚ
ADATÁTVITELI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS INFORMATIKAI CSOMÓPONTOK
KIALAKÍTÁSA” címő nyertes SAPARD projekt jelenlegi állásáról és a további
intézkedésekrıl készült tájékoztatót.
Határidı: azonnal

34./napirendi pont
Tájékoztatás Szentmiklósi Zoltánné és társai kárigényérıl
Dr. Csorba Csaba jegyzı az írásos tájékoztatóhoz annyit kívánt elmondani, hogy a családot
ért tragédia ellenére egy közel három éves eljárást sikerült mindenki számára megnyugtatóan
lezárni.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
312/2003. (XI. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kárigényérıl szóló tájékoztatót elfogadta.

a

Szentmiklósi

Zoltánné

a

társai

Határidı: azonnal

További a nyilvános ülésre tartozó írásos napirendi pont nem volt, a Polgármester
megkérdezte a képviselıket, majd a jelenlévı érdeklıdıket, van-e bejelentenivalójuk.
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Véháné Szedlák Ildikó képviselı felhívta az érintettek figyelmét, hogy gondok vannak az
állatorvosi ellátással a városban. Kevés az állatorvos, korábban ígéret volt arra, hogy fiatal
pályakezdıt hoznak ide. Mi a tényleges helyzet?
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, a pályakezdı állatorvosok
kirendelésérıl az Állategészségügyi Intézet rendelkezik. Az ígéret valóban ez volt, de végül
nem volt jelentkezı, Dr. Rácz Csongornak meghosszabbították a hatósági állatorvosi
jogkörét. Ettıl függetlenül a problémát jelezni fogják a kerületi fıállatorvosnak, akit
meghívnak a januári Városüzemeltetési Bizottság ülésére és a témában érintettek közvetlenül
is feltehetik kérdéseiket, elmondhatják észrevételeiket.
Czibulka György képviselı jelezte, hogy a Vásártéri lakótelepen lévı garázssoron egy
vélhetıen vidéki férfi illegálisan „lakik” az egyik garázsban. Az életvitele felháborítja az ott
lakókat, rendszerint italos állapotban van, tisztátalan, ráadásul egy szerzett vaskályhában
tüzel, ami igen csak tőzveszélyes. Tudomása szerint a garázs tulajdonosa nem
Gyomaendrıdön él, lehet nem is tud az illegális „lakóról”. A hivatal keresse fel a tulajdonost,
és szólítsa fel, hogy éljen tulajdonosi jogával és használja a garázst rendeltetés szerően.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a hivatal meg teszi a szükséges intézkedést.
További bejelentés nem volt, a Polgármester tájékoztatta az érdeklıdıket, hogy az Ötv. 12. §
/4/ bekezdés a. pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül
sor:
• Aktív korú rendszeres szociális segély megszüntetése ügyében érkezett
fellebbezés
• Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés
A fentiek alapján megköszönte a jelenlétet, a hozzászólásokat, és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Csányi István
hitelesítı
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