Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
24/2003.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. december 18-i kihelyezett ülésérıl a Selyem úti
Óvodában.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza
Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, 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 és a megyei sajtó képviselıi,
Érdeklıdı állampolgárok,
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Szabó Istvánné óvodavezetı tisztelettel köszöntötte a Polgármester urat, jegyzı urat, a képviselı-testület
tagjait, és valamennyi kedves vendéget. Megköszönte, hogy elfogadták a meghívását, és az év utolsó
ülését az általa mőködtetett óvodában tartják. Remélte, hogy mindenki felejthetetlen karácsonyi
élménnyel távozik, és gondol vissza az itt látottakra.
Az óvodások és az óvoda valamennyi dolgozója nevében, kérte fogadják szeretettel a nagycsoportosok
karácsonyi mősorát.
A mősor után Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı-testület tagjai és a maga nevében megköszönte, az
óvodások által adott szeretetteljes, szép karácsonyi mősort. Köszönte az óvodavezetı meghívását. Külön
öröm, hogy ilyen szép környezetben, tárgyi feltételekben gazdag óvodába járhatnak gyermekeink. A
környezet mindig hatással van a gyermekekre, ez az óvoda pedig olyan pozitív hatást fejt ki az innen
„elballagó” óvodások számára, ami bizonyára végig kíséri ıket az egész életük folyamán.
Reméli, hogy a jövıben is hasonló jó együttmőködés lesz az intézmény és az önkormányzat között, aki a
lehetıségeihez képest továbbra is segítséget nyújt majd.
Ezt követıen köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a Jegyzı urat, aljegyzı urat, a hivatal
osztályvezetıit, a városi intézmények megjelent vezetıit, és minden kedves érdeklıdıt. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs testületbıl jelen volt 17 fı. Katona Lajos alpolgármester külföldön
tartózkodása miatt a mai ülésen nem tud részt venni, Hangya Lajosné képviselı jelezte, hogy késve fog
érkezni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte ifj. Dógi János és Kovács Mihály képviselıket.
Néhány szóban beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
•

A szemétlerakó telep égése elég sok kellemetlenséget okozott. A tőzet földtakarással igyekeznek
eloltani, több kevesebb sikerrel.
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Több lakossági bejelentés, panasz érkezett a fürdı mögötti út, parkoló állapotával kapcsolatban,
ami a fürdıben folyó beruházás következménye. Kérte a fürdı Kft. vezetıjét, hogy szorgalmazza
azok mielıbbi helyreállítását.
Központi jogszabály változás következményeként 2004. január 1-tıl a gépjármőadó minden
megkezdett 100 kg után 1200 Ft/év.
A regionális hulladéklerakó beruházás a befejezéséhez közeledik. Több cégtıl kértek árajánlatot a
telep üzemeltetésre vonatkozóan.
Az ıstermelık regisztrálása folyamatosan történik a gazdajegyzınél. Településünkre egy
földtérkép adtak, e miatt várható panaszos bejelentés.
Ma délelıtt karácsonyi ünnepség volt az endrıdi Római Katolikus Templomban.
Az ünnepekre elkészült a hó ügyeleti beosztás.
Az Esélyegyenlıségi Minisztérium kezdeményezésére ingyenes ebédosztásra kerül sor a
rászorultak részére az ünnep valamelyik napján. A részletekrıl ifj. Dógi János képviselı ad
tájékoztatást.
Befejezıdött az ivóvíz beruházás Öregszılıben. A tervezettıl többen kötöttek a gerincvezetékre.
A Fı tér rendezése, - kandelláberek elhelyezése – voltak kellemetlenségek az áramszünet miatt.
Megkezdıdött az Iskola út építése, és a Termálkút fúrása. Ugyanakkor elkezdték a Kner tér
rendezését is.

Egyéb bejelentése, tájékoztatni valója nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket
van e napirend elıtt bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Hozzászólás hiányában javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı sorrendet javasolta
kiegészíteni, és 23. napirendként a „ IHM-ITP-15 kódjelő pályázat benyújtása (eMagyarország Program),
24. napirendként pedig a Körös-Szögi Kistérségi Társulásba való további tagság megvitatása tárgyú
elıterjesztéseket javasolta megtárgyalni.
A képviselı-testület a napirend sorrendjére tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
322/2003.(XII. 18.) KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
2. Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosítása
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása
4. A fák védelmérıl, valamint a helyi természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
szóló rendelet-tervezet
5. Gyomaendrıd város bel-és külterületi holtágainak védelmérıl szóló rendelet módosítása
6. A parlagfő visszaszorításáról szóló rendelet módosítása
7. Gyomaendrıd Liget Fürdı KFT kérelme pénzeszköz átadásra
8. 13. havi illetmény forrás biztosítása 2003. Évben
9. Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett szolgáltatások árváltozása
10. Útberuházások mőszaki állapotának átadása a kezelınek
11. Liget Fürdı keleti fıbejáratának látványtervei
12. Erzsébet ligeti faállományok felmérése
13. Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Liget-Fürdı Kft. alapító okiratának módosítása
14. Pályázati kiírás a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására
15. Alpolgármester delegálása a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulásba
16. Regionális Egészségügyi Tanácshoz való csatlakozás
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17. Városi Egészségügyi Intézmény téli szabadságolása
18. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
19. Lakossági szavazás eredménye a kocsorhegyi településrész utcáinak elnevezésével
kapcsolatban
20. Pájer Sándor egyéni vállalkozó kérelme
21. Gubucz József kérelme
22. Tájékoztatás a Gyomaendrıd, Blaha u. 37. sz. alatti lakóépületrıl
23. IHM-ITP 15 kódjelő pályázat benyújtása (e Magyarország Program)
24. Körös-Szögi Kistérségi Társulásban való további tagság megvitatása
25. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte a képviselıket.
Hozzászólás, kérdés a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323/2003.(XII. 18.) KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a 156/1998.(V.28.), 199/2003.(VII.31.),
221/2003.(IX.25.), 270/2003.(X.30.) KT. Sz. határozatok végrehajtásáról készült jelentést
elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Az önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a rendelet-tervezet elıterjesztıit, a véleményezı bizottságok
elnökeit van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
Hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a szavazás elıtt a polgármester
felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
a 2003. évi költségvetésrıl szóló többször módosított 6/2003.(II.28.)KT. Számú rendelet módosításáról
2. napirendi pont
Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az új 2004. január 1-jén hatályba lépı
környezetterhelési díj bevezetése miatt a csatornadíjak tovább fognak növekedni, míg az ivóvíz díjak
folyamatosan mérséklıdnek. A környezetterhelési díjat a szolgáltató közvetlenül a fogyasztóra terheli, így
a jövı év második felétıl azoknál is megjelenik ez a díj, akik valamilyen oknál fogva a gerincvezetékre
nem csatlakoztak rá. A díjat az önkormányzat fogja beszedni, de, hogy milyen arányban és mértékben azt
csak a kormányrendelet megjelenését követıen lehet tudni.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte: a fent említett díjat azon idıs emberekre is rá fogják
terhelik, akik azért nem csatlakoztak a gerincvezetékre mert a lakásukban nincs a fürdıszoba kiépítve?
Kérte a Jegyzı urat, hogy mint igazgatósági tag ezt jelezze az illetékesek felé.
Dr. Csorba Csaba jegyzı egyértelmő választ nem tud adni, az biztos, hogy akik csatornadíj fizetésére
kötelezettek, esetükben is jelentkezni fog a környezetterhelési díj.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A
szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl
3. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
röviden ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, az Áfa törvény módosítása miatt az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérbeadása tárgyi adómentesség alá tartozó szolgáltatásnyújtásnak minısül. A
törvény azonban lehetıséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy az általános szabályok szerinti
adózást válassza. Egyes bérbeadási szolgáltatásoknál érvényesítheti az ÁFA felszámítását, ezt viszont a
helyi vagyonrendeletében rögzíteni kell. A rendeletet ki kell egészíteni azoknak az ingatlanoknak a
megnevezésével, melyek bérbeadása útján történı hasznosítása során az Áfa törvény alapján az általános
szabályok szerinti adózást választja. Esetünkben ennek a vízi közmővagyon, a fürdı és a termálkút
bérbeadása tekintetében van jelentısége.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a döntés elıtt a polgármester felhívta a képviselık
figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól
4. napirendi pont
A fák védelmérıl, valamint a helyi természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a rendelet-tervezet elıterjesztıit, a véleményezı bizottságok
elnökeit van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
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Hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a szavazás elıtt a polgármester
felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
a fák védelmérıl, valamint a helyi jelentıségő természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
5. napirendi pont
Gyomaendrıd Város bel-és külterületi holtágainak védelmérıl szóló rendelet módosítása
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a rendelet megalkotása
óta a témakörben megjelent új jogszabályok – törvény és kormányrendelet miatt szükségessé vált a helyi
rendelet módosítása. A módosítás lényege, hogy a parti sáv szélessége a holtágak partvonalától az eddigi
6 méterrıl, 3 méterre csökkent.
Vélemény, hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a szavazás elıtt a polgármester
felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város bel-és külterületi holtágainak védelmérıl
6. napirendi pont
A parlagfő visszaszorításáról szóló 23/1998.(X.6.)KT. Sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a rendelet-tervezet elıterjesztıit, a véleményezı bizottságok
elnökeit van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
Hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a szavazás elıtt a polgármester
felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/2003.(……)KT. Sz. rendeletét
a parlagfő terjedésének visszaszorításáról szóló 23/1998.(X.6.)KT. Rendelet módosításáról

7. napirendi pont
Gyomaendrıd Liget Fürdı Kft. kérelme pénzeszköz átadásra
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a fürdı kft. kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy
átmeneti finanszírozási nehézségét pénzeszköz átadással biztosítsa megoldani. A kért pénzeszköz –
különbözı bevételek pontosításának figyelembevételével – még az év folyamán átadásra fog kerülni, mert
azok a bevételek, amelyekkel a kft számolt, átfognak húzódni a következı évre.
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A 6.285 e Ft-ból az önkormányzatnak vissza fog jönni az a pénzeszköz, ami a bérleti díj, a többi pedig a
kéthavi bér és annak közterhei.
Érdemi hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/2003.(XII.18.) KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató Kft.
részére összesen 6.285 e Ft összeget biztosít pénzeszköz átadás címén.
A 4.090 E Ft bér + járulékot két részletben utalja át a kérelmezı számlájára (2003.
december hó és 2004. január hó, a bérleti díjakat 2.195 e Ft összegben 2003. december
hónapban) pénzeszköz átadás címén.
Határidı: azonnal
8. napirendi pont
13. havi illetmény forrás biztosítása 2003. évben
Tóth Lajosné a Pénzügyi osztály vezetıje az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a közalkalmazottak és
köztisztviselık részére jogszabály biztosítja a 13. havi illetmény kifizetését. A köztisztviselık részére
tárgyév december 31-ig, míg a közalkalmazottak részére jövı év január 1 és 15. között határozza meg a
kifizetést. Az elıterjesztık kérik a képviselı-testület hozzájárulását, hogy a köztisztviselık és a
közalkalmazottak részére egységesen december hónapban kerüljön kifizetésre a 13. havi illetmény.
A jogszabály változás miatt a jövı évben a 13. havi illetmény kifizetésére csak 2005. január 15-én kerül
sor mind a köztisztviselık, mind pedig a közalkalmazottak részére.
Vannak önkormányzati intézmények, amelyeknél a finanszírozás a költségvetésben meghaladta a
tervezetet – Kner Imre Gimnáziumnál 2.3 e Ft túlfinanszírozás jelentkezik, amit az intézmény vissza tud
fizetni, így az év végi elszámolásnál ezt, mint csökkentı tényezı figyelembe veszik. A Városi Gondozási
Központnál a számítások szerint 1.5 millió Ft túlfinanszírozás jelentkezik a jövı évtıl a megnövekvı
feladatellátás miatt (elıre vásárolt eszközök). Ugyanakkor a feladatnövekedés következtében az
intézmény normatív támogatása megnı 2003. december 31-tıl a számítások szerint 6-7 millió Ft-al.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul a közalkalmazottak és köztisztviselık 2003.
évi 13. havi illetmény nettó összegének kifizetéséhez, illetve a közalkalmazottak esetében a
megelılegezéséhez, amennyiben a város költségvetési egyensúlya biztosított, pénzügyi helyzete
átmeneti finanszírozás keretében lehetıséget nyújt az illetmény december havi kifizetésére.
A 2003. évi 13. havi illetmény csak 2004. január hónapban fizethetı ki azon intézményvezetınek
és gazdaságvezetınek, aki a 2003. évben engedélyezett önkormányzati támogatáson felüli
többlettámogatást vesz igénybe intézménye részére.
Határidı: 2003. december 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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9. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett szolgáltatások 2004. évre vonatkozó árváltozása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, amennyiben a képviselı-testület jóváhagyja a kft. Felügyelı
Bizottsága által javasolt 6 %-os áremelést, úgy a szolgáltatások árszintjének változására vonatkozó
rendelet-tervezet a január havi ülésre elıterjesztésre kerül.
Az elızetes döntésre a költségvetés tervezése miatt van szükség, hogy például a szemétürítés
szempontjából – melyet az önkormányzat fog biztosítani – milyen összeg kerüljön beállításra. Az
árváltozások szempontjából a fent említett szemétszállítási díj a legjelentısebb, melyet a regionális
hulladéklerakó üzem beindítása után szükséges lesz újra áttekinteni. Az árváltozások érintik még a
temetıi díjtételeket, illetve a gyepmesteri telep üzemeltetési díjait.
Csányi István bizottsági elnök felvetette, emlékezete szerint a bizottsági ülésen olyan javaslat született,
hogy a holtág részére történı szemétszállítás ne kerüljön ki a kedvezményes szolgáltatások közül, az
elıterjesztésben ennek ellenkezıje szerepel.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, a Felügyelı Bizottság részérıl született az a javaslat,
ami az elıterjesztésben is szerepel. A FB egységes díjtételt javasolt.
A holtági egyesületek ezeket a díjakat elszámolhatják a helyi adójukkal szemben.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérte, hogy a lomtalanítási akciót a kocsorhegyi településrészre is
terjesszék ki, legalább egyszer egy évben.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában felvetette, az elmúlt napokban a hivatal által kikézbesített
csoportos adóbeszedési megbízásra vonatkozó értesítést azok a lakosok is megkapták, akik kommunális
adókedvezményben részesülnek a szennyvízberuházás kapcsán. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy a
kommunális hulladéklerakó telep beindulása után az ártalmatlanítási és a lakosságra esı szemét
elhelyezési díj hogyan fog alakulni. Érinti e ez a lakosságot, vagy az önkormányzatnak lesz nagyobb terhe
annak függvényében, hogy a majdani mőködtetı cég milyen díjtételt határoz meg.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetés elsı részére válaszolva elmondta, ezek határozott idejő mentességek,
a csoportos adóbeszedési megbízásra a lehetıség megadása nem érinti a határozott idejő kedvezményeket.
Amennyiben az állampolgár nem kívánja megadni a megbízást a csoportos beszedési megbízásra, úgy a
kiküldött nyomtatvánnyal nem kell foglalkozni.
Ami a szemét ártalmatlanítás, illetve a lakossági szemételhelyezés díját illeti, ebben a kérdésben a
képviselı-testületnek kell majd dönteni, az önkormányzat majdani költségvetési pozíciója, illetve a telep
üzemeltetıje által megadott árakra figyelemmel.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában kérte a képviselıket, hagyják jóvá a
szolgáltatások egységesen 6 %-os mértékben történı emelését.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett
szolgáltatások árváltozásának mértékét 6 %-ban hagyja jóvá és utasítja a hivatalt, hogy a
szolgáltatások árszintjének változására vonatkozó rendeletmódosításokat terjessze a Képviselıtestület elé.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2004. január 30.
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10. napirendi pont
Önkormányzati út beruházások átadása a kezelést végzı Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a 2003 év folyamán a Micsurin, Széchenyi,
Mikszáth, Kölcsey, Attila és a Hunyadi utcákban megvalósultak az út beruházások, amelyek a szilárd
burkolatú utak kiépítését foglalta magába. A beruházás miatti mőszaki állapot változásokat át kell adni az
utak kezelését szerzıdés alapján végzı Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek, aki köteles ezen utak
rendeltetésszerő használatáról, karbantartásáról gondoskodni.
Hozzászólás, vélemény a képviselık illetve a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület egyhangú
17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı Micsurin,
Széchenyi, Mikszáth, Kölcsey, Attila és Hunyadi utcákban megvalósított út beruházások
következtében a mőszaki állapot változást jegyzıkönyv alapján átadja a kezeléssel megbízott
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek.
A megállapodás alapján a kezelı köteles gondoskodni az utak mőszaki állapotának fenntartásáról,
a mindenkori közlekedés biztonsági elıírásoknak megfelelı használhatóságának megırzésérıl.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a kezelınek
történı átadásra az utak forgalomba helyezését követıen.
Határidı: 2004. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
Liget Fürdı keleti fıbejáratának látványtervei
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület a szeptember havi ülésén
jóváhagyta a fürdı új arculatához kapcsolódó, a liget felıl megépítendı új bejárati épület építési
engedélyterveit. Az új bejárat azonban érinti a szomszédos ingatlant, melyre Varga Zoltán részére
közterület-foglalási engedély volt kiadva. Az önkormányzat döntése alapján a közterület-foglalási
engedély visszavonásra került, mellyel szemben Varga Zoltán fellebbezést nyújtott be a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatalhoz, aki azt elutasította. A döntéssel szemben Varga Zoltán bírósághoz fordult, a
bírósági tárgyalásra ezt követıen fog sorkerülni. Varga Zoltán továbbá fellebbezést nyújtott be a fent
említett hatóságokhoz a mezıberényi építésügyi hatóság által kiadott új bejárat építési engedélyével
szemben is.
A liget-fürdı beruházás áprilisban befejezıdik, átadásra kerül, így addigra legalább egy bejárat
kialakításáról gondoskodni kell. Tekintettel arra, hogy a liget felıli bejárat jogorvoslati útja eléggé
bizonytalan, ezért olyan javaslat született, hogy a másik – Semmelweis utca felöl – kell egy fıbejáratot
kialakítani a fürdıvendégek fogadására. A keleti fıbejárat látványtervei elkészültek, amelyek
harmonizálnak a fürdı épülethez, és a liget felöli bejárathoz. A jogorvoslat lezárása után a képviselıtestület döntése alapján az utóbb említett bejárat is megépítésre kerül majd.
A keleti fıbejárat kialakításával a jelenlegi kemping bejárat és a parkoló jelentısen átrendezıdne. A
bejáratnál található épület elbontásra kerülne, a kemping területe pedig lecsökken. A lebontásra kerülı
épületben jelenleg Kiss Sándor üzemeltet vendéglátó egységet bérlet útján, aki a bejárati elképzeléssel
kapcsolatban kéréssel fordult a hivatal felé. Az új fıbejárat melletti területen egy üzlethelyiséget és új
vendéglátó egységet szeretne felépíteni, melyhez kb. 10 m-es sávra tartana igényt a kemping és az új
fıbejárat közötti területen. Amennyiben az önkormányzat biztosítja számára a kért területet, úgy vállalja,
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hogy az épület terveit a bejárat épületéhez illeszkedıen alakítja ki, melynek terveit bemutatja a
Képviselı-testületnek.
Összegezve: a képviselı-testületnek egyrészt dönteni kell arról, hogy elfogadja e a keleti fıbejárat
látványterveit, másrészt, hogy hozzájárul e, hogy Kiss Sándor a fıbejárat épülete mellett vendéglátó
egységet és üzlethelyiséget létesítsen. A terület kijelölésérıl a bemutatott látványtervek után dönt.
A fıbejárat látványterveinek elfogadását követıen a megvalósíthatósági tervek elkészíthetık, és
megindulhat az építési engedélyeztetési eljárás, mely január hónapban lefolytatásra kerülhet. Ezt
követıen a kivitelezı – Gyomaszolg Ipari Park Kft – megkezdheti a négy kör alakú épület megépítését.
Ezek közül egy pénztár és a Tourinform Iroda helyisége kerülne teljes kialakításra, míg a másik két épület
belsı kialakítása az esetleges bérlık feladata lenne.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítve a fent elmondottakat; Kiss Sándorral csak úgy kerülhetnek
üzleti kapcsolatba, ha az általa építendı egységek terveit is Novodomszki Pál tervezı készíti. Mint azt a
jegyzı úr is elmondta, a liget felöli bejáratról nem mondanak le, csak a jelenlegi jogviták miatt nem
tudják most megvalósítani.
Dezsı Zoltán képviselı elmondta, a keleti fıbejárat látványtervein úgy látszik, hogy a volt Lizák-féle
kertészet és a mellette lévı lakóépület is bele esik az új parkoló kialakításába. Ezáltal megszőnik a
kertészet területe befektetı felajánlásra, melyrıl a korábbiakban szó volt. Kérdése, hogy az átalakítással
mennyi lesz a parkoló kapacitása, vagy annak elkészültével a Semmelweis utcában továbbra is ki lesz
téve a parkolást tiltó tábla, ami elriasztja az ide érkezı vendégeket.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, a parkoló helyek meghatározásához pontos
kivitelezési tervre van szükség. A volt kertészet területének befektetési lehetıségei megszőnnek, de a
fürdı belsı területének bıvítésére meg lesz a lehetıség.
További kérdés, vélemény a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselıket
döntsenek a véleményezı bizottságok által is elfogadásra javasolt határozati javaslatról.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
328/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdı keleti fıbejáratának látványterveit és a
bejárat területének átrendezésére vonatkozó koncepciót elfogadja. Hozzájárul, hogy Kiss Sándor
a fıbejárat épülete mellett vendéglátó egységet és üzlethelyiséget létesítsen.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kiss Sándor vállalkozóval
egyeztetéseket folytasson, és az üzlethelyiség létesítéséhez szükséges terület kialakításának
lehetıségeirıl számoljon be a testületnek.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2004. január 30.
12. napirendi pont
A helyi védettség alá tartozó Erzsébet liget faállományának állapotfelmérése és a balesetveszélyes
fák kivágásának szükségszerősége
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a 112 éves Erzsébet-liget 1993 óta helyi védettség alá tartozik.
A parkot ért hatások miatt a növényállomány egy része elpusztult vagy pusztulófélben van, ezért a
fokozott mértékő tisztítás, fakivágás elengedhetetlen. A ligetben tartott helyszíni bejáráson feljegyezték
azokat a fákat, amelyek kivágása feltétlen indokolt. Összesen 36 db fa került feljegyzésre, melyek
többsége kiszáradt, illetve elıfordulnak olyan magról kelt kevésbé értékes kis fává növı egyedek,
amelyek eltávolítása az értékesebb, idısebb fák életterének biztosítása miatt szükséges.
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Ugyanakkor van közte két olyan élı fa, melyek a korábbi gallyazásból eredıen balesetveszélyesek, ezért
kivágásuk feltétlen indokolt.
A tisztítás és fakivágás után a liget felújítását kétféleképpen gondolnák. Egy részét nagyobb mértékben
bevonnák a közösségi élet rendezvényeibe, szem elıtt tartva a természetvédelem céljait, a dévaványi út
felé esı részét pedig vissza állítanák az eredeti állapotába.
A bizottság nevében kérte a képviselıket, hogy az általa elmondottak, és a leírtakra figyelemmel adja meg
hozzájárulást a szükségszerő fakivágásokhoz.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az új fák ültetését kivel tervezik megterveztetni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, mindenképpen külsı szakértıt kérnének fel, fafajták
tekintetében amennyire csak lehet szeretnék a ligetet az eredeti állapotába visszaállítani.
Csányi István bizottsági tag javasolta, hogy ez ügyben Dr. Szígyártó Pétert a szarvasi Arborétum
igazgatóját keressék fel. Annak idején ı és egy másik munkatársa végezte el az arborétum felújítását.
Megkeresésünkre bizonyára készséggel nyújtana majd segítséget.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként annyit mondott, hogy az Erzsébet ligettel együtt az endrıdi
ligetet is be kell vonni a szakértıi felmérésbe.
További hozzászólás nem volt, a képviselı-testület figyelemmel az elhangzottakra, és az elıterjesztésben
leírtakra, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
329/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1243/3 helyrajzi számú, közpark megnevezéső
Erzsébet ligetben végzendı, szükségszerő fakivágásokhoz tulajdonosi hozzájárulását megadja. A
fakivágással a Gyomaszolg Kft-t bízza meg, a kivágott faanyaggal a Gyomaszolg Kft.
rendelkezik. A kivágásokhoz rendelt kosaras autó bérleti díjának kifizetését az önkormányzat
magára vállalja.
Határidı: azonnal
/ Hangya Lajosné képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
13. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Liget Fürdı Kft. alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az Államháztartási törvény módosítása miatt módosítani kell az
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok alapító okiratait – szerepeltetni kell a felügyelı
bizottság mőködésével kapcsolatos szabályokat.
Kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
330/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. és a Liget Fürdı Kft.
alapító okiratát az elıterjesztés mellékletét képezı alapító okirat tervezet szerint módosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a cégbíróságnak
küldje meg.
Határidı: 2003. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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14. napirendi pont
Pályázat kiírás a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható, 2004. augusztus 31-én
Fülöp Istvánnénak az intézmény jelenlegi igazgatójának lejár a magasabb vezetıi megbízása.
A pályázati eljárás lefolytatása több hónapot vesz igénybe - pályázat megjelenése, a pályázat benyújtása,
és a beérkezı pályázatok véleményezése. A tanév befejezése elıtt a pályázati eljárást le kell folytatni,
ezért a képviselı-testületnek most határozni kell a pályázati kiírásról.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak alapján hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
331/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda igazgatói állására. A megbízás öt tanévre szól 2004. szeptember 01.-tıl, 2009.
augusztus 15.-ig.
A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat vonatkozásában a többször
módosított 1993. évi LXXIX törvény a Közoktatásról 17. 18. §-ban foglaltaknak megfelelıen
határozza meg.
Vezetıi pótlék: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a.
A pályázatnak tartalmazni kell:
 iskolai végzettséget igazoló hiteles oklevél másolatot,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
 a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap.
A pályázat elbírálása a véleményezési eljárásra szolgáló harminc nap leteltét követı Képviselıtestületi ülés, de legkésıbb 2004. június 30. A pályázatot Gyomaendrıd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre kérjük eljuttatni.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a pályázati kiírást tegye közzé az
Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Alpolgármester delegálása a „Hármas-Körös”Kistérségi Területfejlesztési Társulásba
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményezte, a
többi bizottsági ülésen pedig szóban bejelentésre került. A lényeg, hogy az alpolgármester úr
delegálásával szeretnék Gyomaendrıd és a térség érdekeit ezen a vonalon jobban érvényesíteni.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal
támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
332/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Hármas-Körös” Kistérségi
Területfejlesztési Társulásba 2004. január 01-tıl Katona Lajos alpolgármestert
delegálja.
Határidı: 2004. január 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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16. napirendi pont
Regionális Egészségügyi Tanácshoz való csatlakozás
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a megyegyőlés elnöke Varga
Zoltán úr átiríttal kereste meg az önkormányzatot, hogy csatlakozzon a Regionális Egészségügyi
Tanácshoz , melynek célja, hogy a régió területén mőködı egészségügyi közszolgáltatásért felelıs
szervek mint konzorciumi tagok vegyenek részt a RET munkájában.
A csatlakozásról szándéknyilatkozat formájában kell a megyei önkormányzatot értesíteni.
Kérte a képviselıket a szándéknyilatkozat megadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
333/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete csatlakozni kíván a Regionális
Egészségügyi Tanácshoz, utasítja a Polgármester, hogy az errıl szóló
szándéknyilatkozatot a Békés Megye Képviselı-testületének küldje meg.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény téli szabadságolása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, az intézmény igazgató fıorvosa kérte a
képviselı-testületet hagyja jóvá az intézmény 2003. december 22. és 31. közötti idıpontban a
rendelıintézet egységes téli szabadságolását. A szabadságolás ideje alatt a betegeket a békéscsabai kórház
rendelıintézete fogadja, így a szabadság kiadásának nincs akadálya.
A bizottság nevében kérte a képviselı-testület jóváhagyását.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
334/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak
egységes, 2003. december 22-tıl, 2003. december 31. napjáig tartó szabadságolását
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a bizottság javasolja a képviselıtestületnek, hogy Basa György és felesége részére az általuk bérelt Hısök u. 39. sz. alatti szolgálati
bérlakás bérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg 2004. július 31. napjáig. Nevezettek a Kner Imre
Gimnázium pedagógusai, az iskola igazgatója szintén javasolta a bérleti jogviszony meghosszabbítását.
A képviselı-testület a fenti javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
335/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Basa György és felesége, Basa Róza részére
a Gyomaendrıd, Hısök u. 39. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
2004. év július hó 31. napjáig meghosszabbítja, de maximum addig még nevezettek
közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre Gimnáziummal fennáll.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Lakossági szavazás eredménye a kocsorhegyi településrész utcáinak elnevezésével kapcsolatban
Megyeri László aljegyzı tájékoztatásként elmondta, a képviselı-testület október 30-i ülésén hozott
döntésének megfelelıen a lakcímadatbázisból leválogatták a kocsorhegyi településrészen élı lakosok
címeit, és kiküldték részükre azt az egységes szavazólapot, melyen az utcanevek elfogadásáról kellett
szavazniuk. A visszaérkezett szavazatok összesítése alapján megállapítható volt, hogy a 76 db kiküldött
szavazólap közül 36 érkezett vissza érvényesen a megadott határidıig, ami 47 %-os szavazati arányt
jelent. Így mivel a szavazati arány nem érte el az 50 %-ot, a kocsorhegyi településrészen a javasolt
utcanevek nem lépnek életbe.
A képviselı-testület a fentiek alapján egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
336/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kocsorhegyi településrész közterületeinek elnevezése
tárgyában meghirdetett lakossági szavazás eredménye alapján, az utcák javasolt névadását
elfogadó 47 %-os szavazati arány figyelembe vételével a 02858, 02355, 02859 és 02352 helyrajzi
számú, út megnevezéső közterületeknek utcanevet nem ad.
Határidı: azonnal
20. napirendi pont
Pájer Sándor egyéni vállalkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Pájer Sándor az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát kérte az
általa üzemeltetett Templom-zugi strand és kemping fejlesztéséhez, melynek során 4 db szabadtéri
grillházat kíván építeni, illetve a meglévı faházakban fürdıszobákat kialakítani.
Pájer Sándor tevékenysége ismert a képviselı-testület elıtt, egy állandó bıvülı, színvonalában emelkedı,
rendszeres szolgáltatást végzı vállalkozó.
A kérelmet a véleményezı bizottságok megvitatták, és javasolják a képviselı-testületnek a hozzájárulás
megadását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
337/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Pájer Sándor egyéni vállalkozó, mint üzemeltetı
részére engedélyezi a 7701/1 hrsz.-ú Templom-zugi strand és kemping területén az engedélyezési
tervdokumentációban leírt közösségi épület megépítését. Hozzájárulását adja továbbá a meglévı
faházakban fürdıszobák kialakításához és 4 db szabadtéri grillház megépítéséhez.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a beruházásokhoz támogatást nem biztosít.

416

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az engedélyezési
eljáráshoz szükséges nyilatkozatok megtegye.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2004. január 31.
21. napirendi pont
Gubucz József kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy Gubucz Jószef a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola és Kollégium Igazgatója a fenntartó FVM nevében kérelmet nyújtott be az
önkormányzat felé, hogy a minisztérium megvásárolhassa az iskola területén lévı két szolgálati lakást.
Az ingatlanok felmérést követıen az értékbecslési szakvélemény alapján a forgalmi értéküket 9.510 e Ft
összegben határozták meg. Bizonyára a minisztérium ezt az összeget elsıre nem fogja elfogadni, a
lakásokat ı is megnézeti szakértıvel, ha a két ár között lényeges -10 % -eltérés lesz, úgy a téma újra
visszakerül a testület elé.
Kérdés, vélemény a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a fentieket egyhangú 18 igen
szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
338/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete támogatja az 1602 hrsz.-ú általános iskola mővelési
ágú ingatlanon lévı kettı darab szolgálati lakás megvásárlás útján történı tulajdonjogának
átadását a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javára bruttó 9.510 eFt összegben.
Amennyiben az önkormányzat által meghatározott eladási ártól a minisztérium által javasolt
vételár 10 %-al eltér (alacsonyabb), abban az esetben a képviselı-testület utasítja a Polgármestert,
hogy az értékesítéssel kapcsolatos ügyet ismételten terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: 2004. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirendi pont
Tájékoztatás a Gyomaendıd, Blaha u. 37. sz. alatti lakóépületrıl
A tájékoztatóval kapcsolatban érdemi hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
339/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Blaha u. 37. sz. alatti
lakóépületrıl szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidı: azonnal
23. napirendi pont
IHM-ITP-15 kódjelő pályázat benyújtása (eMagyarország Program)
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt az elıterjesztés készítıjét röviden
ismertesse annak lényegét. Azt a bizottságok nem tárgyalták, pótlólag került a mai ülésre beterjesztésre.
Megyeri László aljegyzı elmondta, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 15 kódjelő pályázati
kiírására 2004. január 9-ig lehet második fordulóban pályázni. A pályázathoz saját erı biztosítása nem
szükséges, minden költséget a minisztérium biztosít. A pályázat lényege, hogy olyan eMagyarország
Pontokat hoznak létre, ahol az állampolgárok ingyen, vagy minimális költséggel tudnak internetezni. Mint
köztudott településünkön az Internet hozzáférési lehetıség elég szerény, a meglévıek pedig nem
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hozzáférhetıek a nagyközönség számára. Az A pályázattípusra önrész vállalása nélkül pályázhatnak
nyilvános könyvtárak, közmővelıdési intézmények, bejegyzett egyházak jogi személyiséggel rendelkezı
intézményei és települési önkormányzatok. A nyertes pályázok maximum 2 pontot létesíthetnek, és
pontonként legalább 3 db korszerő internetezésre alkalmas számítógép és egyéb tartozékok az IHM által
térítésmentesen biztosított. 2006. december 31-ig az Internet adatátviteli költségeket a minisztérium
vállalja. A nyertes pályázónak vállalni kell, a közösségi helyiség biztosítását és legalább heti 16 órában a
hozzáférhetıséget.
Figyelemmel a városban már meglévı Internet hozzáférési lehetıségekre, célszerőnek tartanák a Blaha úti
könyvtárban a Tourinform Irodában és a Katona József Mővelıdési Központban nyilvános
internethasználati pont helyének a biztosítását, ezek pályázatban való megjelölését.
Kérte a Képviselı-testületet, hogy a leírtak és az általa elmondottak alapján támogassák a pályázat
benyújtását.
Érdemi hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt a képviselı-testület egyhangú 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
340/2003.(XII. 18.) KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
IHM-ITP-15 kódjellel meghirdetett eMagyarország Programnak az A jelő – önerı nélküli pályázatán való részvételével a Balaha Lujza 21. szám alatti közkönyvtár és a Fı út 173-179.
szám alatti Tourinform Iroda, valamint a Kossuth út 9. szám alatti Katona József Mővelıdési Ház
internethasználati és üzemeltetési pontok megjelölésével.
Határidı: 2004. január 10.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
24. napirendi pont
Körös-Szögi Kistérségi Társulásban való további tagság megvitatatása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a kistérségek átrendezésével, úgy gondolják, hogy az
együttmőködés vonatkozásában a saját kistérségünket kell erısíteni. A Körös-Szögi Kistérségi tagsági
viszonyunkat megszüntetnénk, a Hármas-Körös Kistérséget erısítenék, és ott tennének többet a
lehetıségek minél jobb kihasználása érdekébe.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
341/2003.(XII.18.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem kíván tagja lenni 2004. január 1-tıl a Körös-Szögi
Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak.
Utasítja a Polgármestert, hogy a kiválásról szóló Képviselı-testületi döntést - a kistérségek
lehatárolásáról szóló jogszabály megjelenését (elfogadását) követıen - küldje meg a Körös-Szögi
Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı a Körös-Szögi Területfejlesztési Társulás értesítésére:
a
kistérségek
lehatárolását
tartalmazó
jogszabály
megjelenését követı 10. nap.
További a nyilvános ülésre vonatkozó írásos napirendi pont nem lévén, a Polgármester megkérdezte a
képviselıket, a jelenlévıket van e bejelenteni valójuk.
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Ifj. Dógi János képviselı tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Esélyegyenlıségi Minisztérium a kormány
megbízásából december 23-26 között ingyenes ebédosztást tart az országban kb.10-14 településen.
Gyomaendrıdön az ebédosztásra december 23-án 12-18 óráig kerül sor a Selyem úti volt Ipari iskola
aulájába. Az ebédet a kormánytagok osztják, akik minden rászorultat szeretettel várnak.
A külterületi településrészbıl helyi járatú autóbusz biztosított lesz, a lehetıségrıl hangoshirdetın
keresztül értesítik a lakosságot.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/
bekezdése a. pontja alapján a Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, a közelgı ünnepekre tekintettel mindenkinek békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánt és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Ifj. Dógi János
hitelesítı

Kovács Mihály
hitelesítı
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