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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. január 29-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János, Hangya Lajosné, 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, Tóthné Gál Julianna, Uhrin Zoltánné
és Szujó Zsolt osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, képviselıi, az egyes napirendi pontok
megtárgyalásában érintettek,
A helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, az intézmények vezetıit, az osztályvezetıket és valamennyi megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 18 fı. Béres János jelezte
távolmaradását. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Véháné Szedlák Ildikó és Dezsı Zoltán
képviselıket.
A köszöntı után röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
- Január 19-én a Képviselı-testület rendkívüli ülést tartott, a hulladékgyőjtı udvar kivitelezésére, a
speciális hulladékgyőjtı-szállító jármő és mőanyag hulladékgyőjtı konténer beszerzésére és
leszállítására kiírt nyílt egyfordulós közbeszerzési eljárás értékelése tárgyában.
- Január 27-én a Beruházási Munkacsoport ülést tartott a kommunális hulladéklerakó telep
üzemeltetıjének kiválasztásával kapcsolatban. Megegyezés született, hogy elsı körben a telep
üzemeltetését meghirdetik, míg a szeméttelepre történı szállítást a Gyomaszolg Ipari Park Kft, illetve
Szarvasról az ottani szolgáltató végezné. A részleteket február 20-ig kell kidolgozni, és közbeszerzési
eljárás keretében meghirdetni. Ugyanakkor Szarvas a beruházás pénzügyi elszámolását
könyvvizsgálóval megvizsgáltatta, mely vizsgálat eredményét aztán elfogadta.
-A témához kapcsolódóan elmondta még, hogy Dr. Kis Zoltán a Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkárának kabinetfınöke Dr. Lantos Csaba úr az elmúlt héten Gyomaendrıdön
járt, és megtekintette a beruházást. Ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják a lehetıségét a beruházás
utólagos minisztérium által történı támogatásának.
- Az idei év legfontosabb beruházása kell legyen a Kis Bálint Általános Iskola épület felújítása, az
oktatás tárgyi feltételeinek javítása. A cél megvalósulása érdekében minden pályázati lehetıséget ki
kell használni, meg kell keresni azokat a kapcsolatokat, melyek segítik a cél vagy címzett támogatásra
benyújtott pályázat bekerülését. E témában egyeztetı megbeszélést tartottak Földesi Zoltán
országgyőlési képviselı, Dr. Kovács Béla megyei tanácsnok, és Fülöp Istvánné az iskola igazgatója, a
Polgármester és a Jegyzı úr részvételével.
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- A városban mőködı Tourinform Iroda vállalkozói fórumot rendezett a térségi idegenforgalomban
érdekelt vállalkozók részére. Nagyon nehéz koordinálni ezeket a vállalkozókat, vegyes az érdeklıdés,
talán a kisebb vállalkozások nagyobb érdeklıdést mutatnak.
- Az önkormányzat és intézményei számlavezetı pénzintézet váltása probléma nélkül lezajlott.
- A szúnyoggyérítésre benyújtott pályázaton 26 millió Ft támogatást nyert a térség, Békéscsabával és
Orosházával kibıvülve. Ez az összeg 8-9 millió Ft-al kevesebb, mint az 50 %. Idıközben
Kunszentmárton jelezte, hogy kilép a társulásból.
- Az Alapítványi Mővészeti Iskola komolyan érdeklıdik a városi zene-és mővészeti iskola irányába.
- Január 24-én a Kisréti Gyógyszálló Alapítvány Kuratóriuma tartott ülést, melyen megválasztották az
új elnököt Dr. Gellai Imre személyében.
- A város területén a közvilágítás legszükségesebb hibái kijavításra kerültek, a még elıforduló hibákat
a hivatal Városüzemeltetési osztálya felé kell jelezni.
- Az Erzsébet-Liget fakivágás ügyében megtörtént az egyeztetés, illetve megrendelték a terveket a
hiányos területek fafajtáinak pótlására.
- Az új békési Statisztikai kistérség megkezdte mőködését. A kistérséghez tartozó települések
polgármesterei megtartották elsı egyeztetı megbeszélésüket.
További polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság
elnököket, majd a képviselıket van e napirend elıtti bejelentésük, kérdésük, interpellációjuk.
Dezsı Zoltán képviselı a számlavezetı pénzintézetváltással kapcsolatosan, lakossági érdeklıdésre
megkérdezte, valójában ki az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke, ugyanis a közelmúltban
megjelent megyei illetıleg a helyi sajtó eltérıen említette az elnök személyét. Történt esetleg váltás az
elnök személyét illetıen, vagy az újság félretájékoztatta az olvasókat.
Kérdése volt továbbá, a már régóta közszájon forgó un. Bethlen Gábor iskola földügye, amely ügyben
az ügyészség is folytatott vizsgálatot. Annak idején, a kárpótlási földek iskola részére történı
megvásárlásában, a licitálásnál az akkori iskolaigazgató helyettese, a tanüzem vezetıje Dr. Dávid Imre
mőködött közre. A sajtóban megjelent hírek szerint, ez törvénytelen volt. Kérte a polgármester urat,
tájékoztassa a képviselı-testületet, mi a valós helyzet ezzel kapcsolatban.
Dr. Dávid Imre polgármester a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, a szövetkezet elnökének
személyében nem történt változás, jelenleg is az ı személye az elnök. A sajtóban nyilván elírás történt.
A földüggyel kapcsolatban nem érintett, az ügyészség ıt nem kereste. Az, hogy ezelıtt nyolc évvel, az
iskola igazgatóhelyetteseként, az igazgató nevében eljárt ebben az ügyben, még nem jelent
érintettséget.
További napirend elıtt bejelentés nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A
meghívóban szereplı napirendet javasolta kiegészíteni és 27. napirendként Kis Sándor kérelme, 28.
napirendként a Közmunkapályázat 2004., 29. napirendként a Tájékoztató a SAPARD mikrohullámú
pályázat jelenlegi állásáról, tárgyú elıterjesztéseket megtárgyalni. 30. napirend a bejelentések, míg 3135 napirendi pontként a zárt ülésre tartozó elıterjesztések kerülnek megtárgyalásra.
A képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2004. (I. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása
2. Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet
felülvizsgálata és egységes szerkezetbe foglalása
3. A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet
módosítása
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4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló 19/2003. (VIII.12.) KT. sz. rendelet módosítása
5. Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár és támogatás
emelése 2004. évre
6. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park megvalósításához bankgarancia
szerzıdés módosításának engedélyezése
7. Környezetterhelési díj mértékének jóváhagyása
8. Beszámoló a Katona József Városi Mővelıdési Központ 2003. évi tevékenységérıl és
döntés a közmővelıdési megállapodás meghosszabbításáról
9. Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek 2003. évi beszámolója
10. Beszámoló a Bölcsıde 2003. évi mőködésérıl
11. A Városi Gondozási Központ 2003. évi beszámolója
12. A Sport Trió Kft beszámolója a Sportcsarnok 2003. évi mőködésérıl
13. Beszámoló a Városi Családsegítı Központ 2003. évi munkájáról
14. Városi Családsegítı Központ PHARE pályázata
15. A Városi Könyvtár áremelési kérelme 2004. évre
16. Alapító okiratok felülvizsgálata
17. Városi Képtár nyitvatartási idejének megváltoztatása
18. Közszolgálati jogviszony és a fizikai alkalmazottak munkajogviszonyának szabályozása
19. Közigazgatási Szolgáltatások Korszerősítési Programjához való csatlakozás
20. Beszámoló a 2003 évi pályázatokról
21. Hozzájárulás irányított betegellátási modellben való részvételhez
22. Gyomaendrıd, Tanács utca 27-28. szám alatti közvilágítás bıvítése
23. Utazz velünk Magyarországon címő honismereti turisztikai mősor sorozat
24. Teutanus-Bau Kft. területvásárlási kérelme
25. Erdei Lajosné kérelme
26. Mózes Tamás és felesége kérelme
27. Kis Sándor kérelme
28. Közmunkapályázat 2004.
29. Tájékoztató a SAPARD mikrohullámú pályázat jelenlegi állásáról
30. Bejelentések
Határidı: azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a Polgármester kérte a képviselı-testületet, hogy a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést vitassák meg.
Hozzászólás, vélemény a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 73/1998.(III.19.), 13/2003.(I.30.),
33/2003.(II.27.), 65/2003.(III.27.), 73/2003.(III.27.), 93/2003.(IV.24.),
96/2003.(IV.24.), 182/2003.(VII.31.), 222/2003.(IX.25.), 230/2003.(IX.25.),
235/2003.(IX.25.), 272/2003.(X.30.), 287/2003.(XI.27.), 288/2003.(XI.27.),
290/2003.(XI.27.), 293/2003.(XI.27.), 294/2003.(XI.27.), 295/2003.(XI.27.),
296/2003.(XI.27.), 298/2003.(XI.27.), 299/2003.(XI.27.), 300/2003.(XI.27.),
302/2003.(XI.27.), 303/2003.(XI.27.), 304/2003.(XI.27.), 308/2003.(XI.27.),
325/2003.(XII.18.) KT. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a 2004. évi költségvetésrıl szóló törvény módosította az egyes
szociális ellátásokról szóló jogszabályt. A módosítás lényege, hogy a lakásfenntartási és egyéb főtési
támogatásoknál az eddig hatályban lévı önkormányzati rendeletekhez képest változás történt. Ezen
változások közül volt ami kedvezıen érinti az állampolgárokat, de van olyan eset, ahol a helyi rendelet
szerinti szabályozás volt kedvezıbb. Ennek megfelelıen módosítani kell a tárgyban nevezett rendelet
lakásfenntartási és a főtési támogatásra vonatkozó szabályait. Az általános lakásfenntartási
támogatásnál a most bevezetésre kerülı 25 és 30 %-os arány, kedvezıbb az eddigi, az általunk is
alkalmazott 35 %-os aránynál, tehát ezen a ponton a rendelet módosítása szükséges. A főtési költségek
csökkentésére megállapítható lakásfenntartási támogatás odaítélésénél viszont a helyi rendeletünk
pozitívan tér el, mert 20 %-ot elérı vagy meghaladó főtési kiadásnál már támogatás kerül
megállapításra. Az elıterjesztık véleménye szerint ez utóbbi jól bevált gyakorlaton nem szükséges
változtatni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd kérte a képviselıket,
amennyiben egyetértenek a rendelet elıterjesztés szerinti módosításával, úgy hozzák meg döntésüket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2004.(……)KT. sz. rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl
szóló 7/2003.(III. 31.)KT. sz. rendelet módosításáról
2. napirendi pont
Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet
felülvizsgálata és egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a rendelet a módosítás során
alapjaiban nem változik, maradnak ugyan azok a támogatási összegek, melyek a költségvetés
pozíciójához igazodnak, illetve az eljárási szabályok sem változtak. A fiatal házasok részére
lakásépítéshez megállapítható maximum támogatási összeg 480.000 Ft, melybıl 320.000 Ft
kamatmentes hitel, 160.000 Ft vissza nem térítendı önkormányzati támogatásként adható.
Lakásvásárlás esetén szintén maradt a 480.000 Ft, mely minden esetben a megvásárlásra kerülı
ingatlan értékéhez kapcsolódik. A támogatások megállapítása marad a Humánpolitikai Bizottság
hatáskörében, melyrıl a bizottság rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselı-testület felé.
Összegezve: a rendeletben a korábbi módosítások illetve a jelenleg hatályos rendeletben felellhetı
apróbb pontatlan, értelmetlen megfogalmazások kerültek kijavításra, és egységes szerkezetbe
foglalásra.
A rendelet – tervezet 2. § (1) bekezdése második francia bekezdése „egyikük legalább 5 éve
gyomandrıdi állandó lakos” szerinti szabályozást az Európai Uniós csatlakozást követıen törölni kell
a rendeletbıl, egyforma elbírálást kell biztosítanunk az EU-s tagállamokkal, a csatlakosát követıen az
érvényben lévı jogszabály ezt automatikusan törölni fogja.
Mindezekre figyelemmel javasolta a Képviselı-testületnek a rendelet-tervezet záró rendelkezését
kiegészíteni, miszerint a 2. § (1) bekezdés második francia bekezdése 2004. május 1-én hatályát veszti.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás
hiányában felkérte a képviselıket, hogy a Jegyzı úr által javasoltakra figyelemmel alkossák
meg a rendeletet.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2004.(……)KT. sz. rendeletét

az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
3. napirendi pont
A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT. sz. rendelet
módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet megalkotása óta eltelt idıszakban
áttekintették a rendelet hatályosulását, összevették az az azóta megjelent környezetvédelmi
szabályozással, és megállapításra került, hogy a rendeletet alapvetıen nem szükséges
változtatni. A rendelet megalkotása óta annak alkalmazására nem került sor, néhány esetben a
hétvégi discók miatt voltak problémák.
A bizottsági javaslatok alapján új elemként kerül a rendeletbe a mozgó jármőre szerelt hangos
hirdetés és a mozgó árusítás során hangos hirdetı berendezéssel történı termék kínálata,
reklámozása idıtartamának korlátozása; munkaszüneti napokon 11 és 15 óra, munkanapokon
7 és 17 óra között folytatható.
Érdemi hozzászólás, vélemény nem hangzott el, 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 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2004.(……)KT. sz. rendeletét

a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997.(VI. 27.) KT. sz. rendelet
módosításáról
4. napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló 19/2003.(VIII. 12.) KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét a napirendi pont ismertetésére.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, a rendeletmódosításra a szolgáltatási árak
változása miatt van szükség. Mint emlékezetes a képviselı-testület a decemberi ülésen 6 %-os
áremelést hagyott jóvá, melyet most a rendeleten át kell vezetni. Az áremelés mértéke a KSH
által meghatározott infláció figyelembevételével és az Általános forgalmi adóról szóló
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törvény módosításával a tevékenység ÁFA kulcsának 12 %-ról 15 %-ra történı emelésével
került meghatározásra.
A jelenlévık tájékoztatására ismertette a szolgáltatási árakat, melyek:
- lakossági szolgáltatás esetében a kertes ingatlanoknál 3.163 Ft + ÁFA, lakótelepi lakások
esetében 3.739 Ft+ ÁFA összegre, míg a közületek részére 110 literes kukaedények ürítése
490 Ft +ÁFA, 5 m3-es konténer 7.789 Ft + ÁFA összegre módosul.
Dr. Dávid Imre polgármester a témához kapcsolódóan elmondta, az új regionális
hulladéklerakó telep beindulásával, a költségek növekedése miatt a szolgáltatási árakat felül
kell vizsgálni, ami az idén a lakosságot még nem fogja érinteni.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselıket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2004.(……)KT. sz. rendeletét

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
19/2003.(VIII. 12.) KT, sz. rendelet módosításáról
5. napirendi pont
Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár és
támogatás emelése 2004. évre
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, van e szóbeli
kiegészíteni valójuk a napirendi ponthoz.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a jelenlévık tájékoztatására
elmondta, a szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátó vállalkozók által benyújtott
2004 évre vonatkozó támogatási kérelmek elbírálása során igyekeztek egységes elveket
alkalmazni. A támogatások mértéke valamennyi vállalkozó vonatkozásában a 2004 évre elıre
jelzett infláció 6-%-os mértékével került megemelésre.
A vállalkozói óvodák a normatíva változásokkal együtt az össz támogatás mértékét növelték 6
%-al. A Sportcsarnok esetében a 2.700 Ft –os óradíj 2.900 Ft-ra változik 2004-ben. A
logopédiai ellátás önkormányzati támogatása szintén 6 %-al emelkedik. A közmővelıdési
intézmény támogatásánál is 6 %-os emelkedéssel számolhatunk a szerzıdésben rögzítetteket
figyelembe véve. A terembérleti díjak alakulását az elıterjesztés részletesen tartalmazza. A
támogatás emelés érinti még a városháza takarítását, az ügyeleti gépkocsi üzemeltetését, a
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjét, a könyvvizsgálói és az ügyvédi díjakat.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában megkérdezte, hogy a határozati javaslat 5.
pontjában szereplı „Békési István vállalkozó által nyújtott egyéb szolgáltatás díja” mit takar?
Ugyanezen pontban fel van sorolva több olyan tevékenység, amely megítélése szerint számla
ellenében szolgáltatást végzık részére történı kifizetés. Figyelemmel a 2004 évi költségvetés
elıre vetített helyzetére ebben a kategóriában nem biztos, hogy ilyen automatizmussal kellene
egységesen 6 %-os emelést végrehajtani. Bıvebb információt kért erre vonatkozóan, hogy
személy szerint kik végzik ezeket a szolgáltatásokat, és eddig milyen összegő díjban
részesültek.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, Békési István vállalkozó a hivatal
udvarának takarítását végzik, amelynek költsége benne volt a hivatal általános
költségvetésébe. A könyvvizsgálói, az ügyvédi és a számítástechnikai szolgáltatás díjainál
magasabb áremelésekrıl lett volna szó. A könyvvizsgáló és az ügyvédi díjat minden esetben a
képviselı-testület határozta meg a szerzıdés jóváhagyását követıen. A számítástechnikai
szolgáltatás vonatkozásában az áremelés mértékérıl a tárgyalás még folyamatban van. Az
ügyvédi szolgáltatást Dr. Varga Imre látja el 145.000 Ft / hó összegért. A rehabilitációs
bizottság orvosi szakértıjének díja jelenleg 5.000 Ft. A bizottságban jelenleg két fı lát el
feladatot, egyik a háziorvos a másik a munkaügyi központ, valamint a hivatal részérıl
Tímárné Binges Irén. A tőzvédelmi, munkavédelmi feladatokat Jozaf János úr látja el a
hivatal és intézményei tekintetében havi 25.000 Ft díjazásért.
Összegezve: a határozati javaslat 5 pontjában szereplı szolgáltatások díjtételeinek 6 % -os
emelése illeszkedik az infláció mértékéhez, figyelemmel a megbízási szerzıdésekben
rögzítettekre. Az emelés mértékének elfogadása a költségvetés negatívumát nem érinti, az
össz költségvetéshez képest ezek kisebb tételt képviselnek.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselı-testületet a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szerzıdés alapján önkormányzati feladatot
ellátók és szolgáltatást végzık 2004. évi támogatási (megbízási díj, szolgáltatás)
összegét a következıképpen határozza meg:
Szabadság úti óvoda támogatása
Fı úti óvoda támogatása
Kossuth úti óvoda támogatása
Vásártéri ltp óvoda támogatása
Blaha úti óvoda támogatása
Selyem úti óvoda támogatása
Polyákhalmi úti óvoda támogatása
Bölcsıde támogatása
Logopédus ellátás
Közmővelıdés támogatása
Sporttrió Kft. támogatása
Ügyeleti gépkocsi
Városháza takarítása
Tisztítószer
Gyomaendrıdi Híradó

6.110.-Ft/hó/ellátott
5.280.-Ft/hó/ellátott
4.950.-Ft/hó/ellátott
4.500.-Ft/hó/ellátott
4.950.-Ft/hó/ellátott
4.950.-Ft/hó/ellátott
6.110.-Ft/hó/ellátott
12.850.-Ft/hó/ellátott
140.058.-Ft/hó
502.120.-Ft/hó
344.752.-Ft/hó
320.000.-Ft/hó
473.025.-Ft/hó
31.138.-Ft/hó
47.127.-Ft/hó

2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Sporttrió Kft. által bejelentett
óradíjemeléssel 2004. február 1-tıl egyetért, mely szerint az óradíj 2.700 Ft-ról 2.900
Ft-ra módosul.
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó
által bejelentett térítési díj emelésével 2004. január 1-tıl egyetért, mely szerint:
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Kisterem-főtés nélkül:
/technika nélkül/ -főtéssel

700.-Ft/óra
900.-Ft/óra

Nagyterem-főtés nélkül
/technika nélkül/ -főtéssel

1.400.-Ft/óra
2.900.-Ft/óra számolhat fel.

4. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. évre a Közösségi Ház terem és
eszközbérleti díjait a 2003. évben elfogadott értékekkel fogadja el.
5./
A könyvvizsgálói, az ügyvédi díjak, a számítástechnikai szolgáltatás díja, a munka és
tőzvédelmi feladatokat ellátónak fizetett díj, Békési István vállalkozó által nyújtott
egyéb szolgáltatás díja, a rehabilitációs bizottság orvosi szakértıjének díja, valamint a
hangosítás díja 2004. évben 6 %-kal, azaz az infláció mértékével nı.
Határidı: 2004. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Építı és Szolgáltató Kft, mint megbízó részére az Ipari park
beruházás megvalósításához kapcsolódó bankgarancia szerzıdés módosításának
engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a pénzügyi osztály részérıl jelenlévı Tóthné Gál
Julianna ügyintézıt, van e szóbeli kiegészíteni valója a napirendi ponthoz.
Tóthné Gál Julianna elmondta, hogy az Ipari Park beruházáshoz kapcsolódó bankgarancia
egy évvel történı meghosszabbításáról van szó, 2007. szeptember 30-ról 2008. december 31re.
Hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2004. (I. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete utólag hozzájárul a Gyomaszolg
Ipari Park Építı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság és az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság képviseletében eljáró
Békéscsabai Igazgatóság között 2001. december 4.-én kelt forint bankgarancia
vállalásra kötött szerzıdés módosításához.
A megbízási szerzıdés módosításának értelmében a bankgarancia
érvényessége: 2008. december 31.
Határidı: 2004. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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7. napirendi pont
Környezetterhelési díj mértékének jóváhagyása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elıljáróban kérte a határozati javaslat utolsó mondatát, Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Békés Megyei Vízmővek Rt-t a
díjtételek bevezetésére – törölni.
Az országgyőlés 2003 novemberében elfogadta a környezetterhelési díjról szóló jogszabályt,
mely 2004. január 1-tıl került bevezetésre. A törvény kötelezése alapján a Békés Megyei
Vízmővek Rt, mint szolgáltató vízterhelési díjat köteles fizetni az általa végzett
csatornaszolgáltatás után. Továbbá köteles a díjat áthárítani a szolgáltatást igénybevevıre.
Mindezek alapján az önkormányzat erre nem hatalmazhatja fel a Vízmővek Rt-t, ezért kérte a
fent említett mondatnak a törlését. Az önkormányzat csupán egyetérthet azzal, hogy az Rt.
milyen módon hárítsa át a szolgáltatást igénybevevıkre ezt a terhet. Az egyik megoldás, hogy
valamilyen arányszámokat képez, míg a másik, hogy egyetemlegesen hárítja, automatikusan
szétosztja a szolgáltatást igénybevevık között. Az Rt. igazgatósága az elsı megoldást fogadta
el, ezáltal a kisebb teher a lakosságnál, míg a nagyobb teher a közületeknél jelentkezik. Ennek
megfelelıen a vízterhelési díj összege 2004. évben az alábbiak szerint alakul:
- lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevıknél:
11,70 Ft/m3 + Áfa
- hatósági csatornadíjat fizetı igénybe vevı:
17,55 Ft/m3 + Áfa
- szippantott szennyvíz után fizetendı:
26,33 Ft/m3 + Áfa
Összegezve elmondható, hogy az önkormányzatnak túl nagy szabályozási köre nincs. Az
igazán igazságos megoldás az lenne, ha a tényleges kibocsátott szennyvízmennyiség
arányában kellene megfizetni az ártalmatlanítási díjat, ehhez azonban meg kellene oldani a
szennyvízkibocsátás mérésének a lehetıségét, ami jelenleg technikailag nem megoldható.
Katona Lajos alpolgármester véleménye szerint, minden új dolog, mint ez az új adónem is
hordoz magában bizonytalanságokat. Az elıterjesztés felsorolja azokat a szolgáltatást igénybe
vevıket, akiket a díjfizetés érint, de mi a helyzet azokkal, akik saját vízmővel rendelkeznek, a
szennyvizet pedig a tisztítótelepre hordják. Tudomása szerint a saját vízmővel rendelkezıkre
elve kiróják a környezetterhelési díjat, ha utána pedig elviszi szennyvízként, duplán kell neki
fizetni. Ez problémaként jelentkezhet, amelynek a megoldására nyitottnak kell lennünk.
Dezsı Zoltán képviselı megkérdezte, ha a díj beszedését a törvény erejénél fogva kötelezıen
kell, hogy végrehajtsa a Vízmővek Rt., akkor miért kell ezt a képviselı-testületnek tárgyalni?
További kérdése, hogy az ÁFA hány %, 12 vagy 15, az elıterjesztésbıl ez nem tőnik ki.
Egyetértett az alpolgármester úr véleményével, a kormány egy újabb adónemmel terheli az
állampolgárokat. A város lakossági hozzájárulással megcsinálta a jó minıségő ivóvíz
beruházást, a szennyvízberuházást, most pedig az állam még egyszer beszedi tılünk azt az
összeget, amit az EU-s környezetvédelmi elıírásnak való megfelelés miatt rendelkezésünkre
bocsátott.
Kérdése volt még, hogy ha településünkön mőködik a szennyvíztisztító telep, a fogyasztott
vízár, ami után a szennyvízdíjat fizetjük, mit foglal magában, ha nem tartalmazza az
ártalmatlanítást, illetve azt a költségét, amit most környezetterhelési díjként ránkrónak.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, a saját vízmővel
rendelkezıknek vízkivételi nyilvántartást kell vezetni, amely alapján kivethetı és
ellenırizhetı a szennyvízrendszerbe bebocsátott ártalmatlanítási díj. Az önkormányzatnak
azért kell ezzel a témával foglalkozni, mert nem mindegy, hogy milyen módon és formában
történik a díj áthárítása. Ez valóban egy új adónem, egy lakossági hozzájárulással megvalósult
környezetkímélıbb szolgáltatást egy díjtétellel megadóztatnak. Ebbıl a díjtételbıl a
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környezetvédelmi beruházások támogathatók, és közvetlenül a szolgáltató a befizetett
díjtételbıl a törvény alapján különbözı fejlesztésekhez elszámolhat, vagy visszaigényelhet.
A díjtétel mértéke 15 % ÁFÁ-val terhelt.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a fenti véleményekkel, mi ezt csak jóváhagyni
tudjuk, és nem elfogadni.
További érdemi hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Környezetterhelési Díjról szóló 2003. évi
LXXXIX törvény értelmében a település területén alkalmazandó vízterhelési díj
meghatározásának módszerét és 2004. évre vonatkozó összegét az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Aránya:
- lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevıknél: 1
- hatósági csatornadíjat fizetı igénybe vevı:
1,5
- szippantott szennyvíz után fizetendı:
2,25

Díja:
11,70 Ft/m3 + Áfa
17,55 Ft/m3 + Áfa
26,33 Ft/m3 + Áfa

Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2004. január 30.
8. napirendi pont
Beszámoló a Katona József Városi Mővelıdési Központ 2003. évi tevékenységérıl és
döntés a közmővelıdési megállapodás meghosszabbításáról
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette a bizottság
beszámolóval kapcsolatos megállapításait.
A tartalmi tevékenységrıl megállapította, hogy a Megyeriné Csapó Ildikó üzemeltetı
színvonalasan végzi a munkáját, biztosítja azokat a szórakozási lehetıségeket, amelyeket a
lakosság igényel. Sok kiállítást rendez, melyek közül kiemelkedik az ıszi tárlat, amely
hagyományosan már hatodik éve került megrendezésre. Az ifjúság mővelıdését, szórakozását
szolgáló formákat is jól megtalálta, és helyet ad a közéleti rendezvényeknek. Ugyanakkor
helyet ad a civilszervezeteknek és koordinálja a tevékenységüket. Az intézmény
kihasználtsága maximálisnak mondható. Kiemelkedı a Gyomaendrıdi Programfüzet
szerkesztése, melyet már évek óta végez, ezáltal is koordinálja a városi mővelıdést.
Az üzemeltetı próbál takarékos gazdálkodást folytatni. A következı évben a mővelıdési ház
nagyobb felújítása lenne indokolt, amit saját erıbıl az üzemeltetı nem tud elvégezni.
Különösen fontos az akadálymentesítés megvalósítása.
Összegezve: a bizottság a beszámolót és a végzett munkát jónak tartotta, javasolta a
képviselı-testületnek annak elfogadását, továbbá a közmővelıdési megállapodás megkötését
újabb 5 évre a jelenlegi üzemeltetıvel, a megállapodás tervezetben foglalt feltételek mellett.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte
Megyeriné Csapó Ildikót a mővelıdési ház üzemeltetıjét, kíván e hozzászólni.
Megyeriné Csapó Ildikó megköszönte, hogy az általa készített beszámolót a bizottság jónak
találta. Amennyiben a képviselı-testület által is elfogadásra került, úgy igyekezni fog a
következı idıszakban is a legjobb tudása szerint üzemeltetni a házat.
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Dr. Dávid Imre polgármester a maga és a képviselı-testület nevében megköszönte, hogy az
elmúlt öt évben zavartalanul, folyamatosan és megelégedéssel mőködött az intézmény. Az
intézmény fejlesztési igényei külön a költségvetésen belül kerülnek megtárgyalásra. A teljes
igény kielégítésére nem lesz lehetıség, de a zavartalan mőködés érdekében a legszükségesebb
fejlesztéseket el fogják végezni.
Lezárva a témát felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára. Kérte, hogy a beszámoló
elfogadásáról, illetve a közoktatási megállapodás meghosszabbításáról külön hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Megyeriné Csapó
Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját a közmővelıdési megállapodás keretében
mőködtetett Katona József Városi Mővelıdési Központban 2003. évben végzett
tevékenységérıl.
Határidı: azonnal
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Katona József Városi
Mővelıdési Központ vállalkozási formában történı üzemeltetésére 2004. február 01.
napjától 2009. január 31. napjáig terjedı idıszakra Megyeriné Csapó Ildikót kulturális
vállalkozót bízza meg
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy Megyeriné Csapó
Ildikóval a közmővelıdési megállapodást kösse meg.
Határidı: 2004. február 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek 2003. évi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent
óvodavezetıket, majd felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt ismertesse a bizottság
beszámolókkal kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság a beszámolókat külön-külön
megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek azok elfogadását.
Összefoglalva; az óvodák beszámolójából és a személyes tapasztalat alapján a bizottság
megállapította, hogy a közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodákban jó
színvonalon látják el a feladatokat. Az oktató-nevelı munka magas színtő, a gyermek
személyi fejlesztése elsırendő szempont. Az életkorból adódó szükséglet az egészséges
életmódra nevelés, érzelmi nevelés és a szocializáció. Ha a gyermek a testi-lelki
szükségleteket megkapja, akkor befogadóvá válik és értelmi erıje is könnyen fejleszthetı. Az
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iskolára történı elıkészítés jó, a gyermekek megállják a helyüket az iskolában. Az óvodákban
bevezették a sajátos igényő gyermekek integrált ellátását, az az a hátrányos helyzet
leküzdésére az esélyegyenlıség megteremtésére már az óvodában sor kerül, amelyhez
fejlesztıpedagógusra, logopédusra van szükség, illetve tárgyi eszközök is kellenek. Ezen
gyermekek ellátásához az óvodák magasabb normatív állami támogatást kapnak.
A tárgyi feltételek javításáért sokat tettek a vállalkozó óvónık, de az önkormányzat is
igyekezett forrásaihoz mérten segíteni. Az óvodák jogi átalakulása folyamatban van. A
végzett munka eredményeként megállapítható, hogy ezelıtt öt évvel a képviselı-testület jó
döntött, akkor, amikor az óvodákat kiadta közoktatási megállapodás keretében történı
mőködtetésre. Mindezek alapján a bizottság javasolja, hogy a megállapodások lejártakor
újabb öt évre kössenek megállapodást a jelenlegi üzemeltetıkkel.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte az óvodáknak a
végzett munkát, öröm, hogy a pedagógiai munka mellett az elmúlt öt évben a feltételek olyan
szintő pótlása, emelése ált elı, amely alapján büszkék lehetünk óvodáinkra.
A fejlesztési, felújítási igényeket illetıen, azok teljes körő kielégítését a költségvetés helyzete
nem teszi lehetıvé, de a megfelelı feltételeket biztosítani fogják.
Lezárva a témát felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Dr. Csoma Antal
Gáborné a Kossuth Úti Óvoda vezetıjének 2003. évi beszámolóját.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lázárné Varjú Judit
a Vásártéri Óvoda vezetıjének 2003. évi beszámolóját.
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szmola Magdolna a
Napsugár Óvodák vezetıjének 2003. évi beszámolóját.
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szabó Istvánné a
Selyem Úti Óvoda vezetıjének 2003. évi beszámolóját.
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Bárdi Zoltánné a
Blaha Úti Óvoda vezetıjének 2003. évi beszámolóját.
VI.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Giricz Ilona a
Tulipános Óvoda vezetıjének 2003. évi beszámolóját.
Határidı: azonnal
10. napirendi pont
Beszámoló a Bölcsıde 2003. évi munkájáról
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámoló megvitatása során a bizottság
megállapította, hogy Lázárné Varjú Judit jól mőködteti a bölcsıdét. Öröm, hogy annak idején
a bölcsıde nem került bezárásra, megtalálták a megoldást a további mőködtetésre.
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A kihasználtság, az ellátás jó. Gyámügyi intézkedések kapcsán a Városi Családsegítı
Központtal folyamatos a kapcsolattartás. Jó dolognak tartják a háztól-házig történı szállítást,
mert így az endrıdi településrészen élı gyermekek is igénybe tudják venni a bölcsıdei
ellátást. Kiemelendı, hogy az intézmény saját konyhája révén biztosítani tudja a diabetikus
étkeztetést az arra rászorulók részére.
Gratulált a végzett munkához és további sikereket kívánt.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a végzett munkát,
a beszámolót, majd felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lázárné Varjú Judit
beszámolóját a Bölcsıde 2003. évi mőködésérıl.
Határidı: azonnal
11. napirendi pont
Városi Gondozási Központ 2003. évi beszámolója
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az intézmény beszámolójának megtárgyalása
során a bizottság megállapította, hogy szakmailag megalapozottan dolgoznak, a
kapcsolatrendszerük széleskörő. Kiemelkedı, hogy a különbözı pályázatokból,
önkormányzati támogatásból az intézmény saját kivitelezésben felépítette a HACCP
elvárásainak mindenben megfelelı 300 adagos konyhát, melyre a közelmúltban az ÁNTSZ
megadta az 500 adagos engedélyt.
Az intézmény sok feladatot lát el, sok pályázatot ír, és az önkormányzattól is megkap minden
támogatást ahhoz, hogy ez az ágazat ilyen dinamikusan tudjon fejlıdni.
Kérte az intézmény vezetıjét, az ott dolgozókat, hogy továbbra is ilyen lelkesen és odaadóan
végezzék a munkát. Összegezve elmondható, hogy Gyomaendrıdön az idısek ellátása,
ahogyan az intézmény végzi, példaértékő.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az elmúlt évi munkát. Az idei évben az
intézmény bıvítése tovább folytatódik a Mirhóháti úti új Idısek Otthona megépítésével,
melyre 136 millió Ft pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A város mindig költ erre az
intézményre, igyekszik átvállalni a beruházást és a fejlesztést, de a mőködést az intézménynek
saját keretein belül kell megoldani.
További hozzászólás hiányában kérte a képviselıket a beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete, Gellai
Józsefné intézményvezetınek a Városi Gondozási Központ 2003. évi
munkájáról készített beszámolóját elfogadja.
Határidı: azonnal
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12. napirendi pont
A Sporttrió Kft. beszámolója a Sportcsarnok 2003. évi mőködtetésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt a beszámoló
véleményezésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámoló megtárgyalása során a bizottság
megállapította, hogy különösebb problémák az üzemeltetéssel nincsenek, az üzemeltetés
folyamatos és zökkenımentes volt a 2003-as évben. A szolgáltatás színvonala jó. A szakmai
tevékenység széleskörő, szerteágazó. Az iskolai testneveléstıl, a diáksporton, versenysporton
át a tömegsport, szabadidısport megvalósult és elmondható, hogy a Sportcsarnok is a jól
kihasznált intézmények közé tartozik. Külön kiemelést érdemel, hogy a téli szünet ideje alatt
is nyitva volt, és a gyermekek rendelkezésére bocsátották, két nap szabadprogramot
biztosítottak számukra. A városi Olimpiai versenysorozat megrendezésével igyekeznek a
sportéletet fellendíteni.
Az ifjúsági tábort a lehetıségekhez mérten jól üzemeltetik, a kihasználtsága közepesnek
mondható, a növelés érdekében bekapcsolódtak az erdei iskola programba. A tábor mőködési
alapfeltételeinek biztosítása érdekében feltétlenül el kell végezni a vizes blokk épületének
felújítását, bıvítését, illetve meg kell oldani a faházak főtését.
Összegezve: a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként még elmondta, egy év múlva a megbízási
szerzıdés lejártakor dönteni kell arról, hogy közös erıvel milyen jellegő felújítást hajtanak
végre az intézményben. El kell mondani, hogy a Sportcsarnok sokkal nehezebb helyzetben
van a többi megállapodás keretében mőködı intézményhez képest, de azért sikerült
kialakítaniuk, egy olyan rendet, folyamatot, amit a lakosság, a sportolók már megszoktak a
csarnok igénybevétele során.
Megköszönte azt a fáradtságos munkát, amit az ott dolgozók végeznek a zökkenımentes és
folyamatos mőködtetés érdekében.
További hozzászólás hiányában, figyelemmel a bizottság javaslatára felkérte a képviselıket a
beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lakatos Tibor a
Sporttrió Kft. ügyvezetıjének beszámolóját a Sportcsarnok és Ifjúsági Sporttábor
2003. évi mőködtetésérıl.
Határidı: azonnal
13. napirendi pont
Beszámoló a Városi Családsegítı Központ 2003. évi munkájáról
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az intézmény alapító okirata szerint három
feladatot lát el. Családsegítı szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakszolgálat, ezen
belül nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás. A 2003 évi munkáról készített beszámolót a
bizottság jónak, színvonalasnak tartotta.
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Tetszett a bizottságnak, hogy az ideiglenes elhelyezéssel, átmeneti neveléssel kapcsolatos
terület részletesen bemutatásra került. Ugyanakkor részletes volt a logopédiai ellátás
bemutatása. Jelenleg két logopédus dolgozik a városban. Az endrıdi településrészen a
logopédus kijár az óvodákba, míg a gyomai részen a szülık behordják a gyerekeket. A
logopédiai szakértı véleménye szerint, az ellátás akkor lenne leghatékonyabb, ha az egy
kezelıhelyen történne, ahol a megfelelı eszközök állandóan rendelkezésére állnának. Több
szakképzett logopédus foglalkoztatásával ez majd megoldható lesz. Összegezve: a bizottság
nevében javasolta a képviselı-testületnek a beszámoló elfogadását.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a témához kapcsolódóan felhívta az intézményvezetı figyelmét a
tartalmasabb munkavégzésre. A gyámhivatal, illetve más területtel történı együttmőködés
során el kellene érni, hogy sok esetbe ne csak kipipálásra kerüljön az adott feladat, hanem
akár a prevenció, akár a gondozás tekintetében is érdemi eredmények szülessenek.
Határozottabb fellépésre van szükség, ne csak formális legyen a tevékenység. Az intézmény
pályázatoknál, rendezvényeknél kifejtett tevékenysége jónak mondható, de jó lenne, ha
elmozdulás lenne a prevenció és az utógondozás területén is.
Czikkely Erika intézményvezetı megköszönte a Jegyzı úr észrevételeit.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte az intézmény
munkáját, majd felkérte a képviselıket a beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Városi
Családsegítı Központ 2003. évi munkájáról készített beszámolót.
Határidı: azonnal
14. napirendi pont
Családsegítı Központ Phare pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény vezetıje kérelemmel fordult az
önkormányzat felé, miszerint a társintézményekkel együtt benyújtandó pályázathoz szükséges
saját erıt, egyszeri támogatásként biztosítsa az intézmény részére.
Négy óvoda, két általános iskola a családsegítı központ és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vesz részt abban a konzorciumban, mely közösen nyújtaná be a pályázatot
diszkriminációellenes akciósorozat c. PHARE programra.
A konzorcium 100.000 eurós, azaz 25 millió Ft-os projekttel pályázik, melyhez 90 %-os
PHARE támogatás nyerhetı. A költségek fennmaradó 10 %-át a pályázónak, illetve
partnereinek kell biztosítania saját forrásból. A Családsegítı Központ, mint a konzorcium
vezetıje 8 millió Ft-ot kíván megpályázni, melynek 10 %-át, 800.000 Ft biztosítását kéri az
önkormányzattól. A konzorciumban részt vevı önkormányzati intézmények is kérik a rájuk
esı 10 % saját erı önkormányzat által történı biztosítását.
Megkérdezte, hogy mekkora a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra esı pályázati összeg, és
vállalják e annak saját erıs részét.
Ifj. Dógi János képviselı, és mint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta,
elızetes számítások szerint 6-7 millió Ft lesz a kisebbségi önkormányzat része, melynek 10
%-át saját költségvetésbıl vállalják biztosítani.
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Dr. Dávid Imre polgármester a fentiekre figyelemmel összegezte: az önkormányzatnak 1.8 –
1,9 millió Ft saját erıt kellene biztosítani a konzorciumban résztvevı önkormányzati
intézmények részére, melyet megelılegeznének, és a sikeres pályázat esetén az intézmények
visszafizetnének az önkormányzat 2004. évi költségvetésébe.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a rá esı 10 % saját erı biztosítását vállalja.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot annyiban
javasolta módosítani, miszerint a képviselı-testület támogatja a városi Családsegítı Központ
gesztorságában benyújtandó „Diszkrimináció ellenes akciósorozat” címő PHARE pályázat
benyújtását. Az önkormányzat vállalja, hogy a konzorciumban résztvevı önkormányzati
intézményeknek a pályázat benyújtásához szükséges 10 % önerıt 1.796.854 Ft-ot a 2004. évi
költségvetésben elkülönít a tartalékok között. Sikeres pályázat esetén a megelılegezett saját
erıt az intézmények kötelesek visszafizetni az önkormányzat költségvetésébe.
A képviselı-testület a fenti javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Városi Családsegítı Központ
gesztorságában a PHARE 2002/000-315.01.02. „Diszkrimináció ellenes akciósorozat”
címő pályázat benyújtását.
Az önkormányzat vállalja, hogy a konzorciumban résztvevı önkormányzati
intézményekre esı 10 % pályázati önerıt - 1.796.854 Ft-ot- elkülönít a 2004. évi
költségvetésben a tartalékok között. Sikeres pályázat esetén a megelılegezett saját erıt
az intézmények kötelesek visszafizetni az önkormányzat költségvetésébe.
Határidı: 2004. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

15. napirendi pont
A városi Könyvtár áremelési kérelme 2004. évre
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására ismertette a könyvtár által
nyújtott szolgáltatások árait 2004 évtıl. Az áremelést indokolja a 2004 évben bevezetett ÁFA
kulcsváltozás, illetve, hogy 2001 óta áremelésre nem került sor.
Megkérdezte a képviselıket, és a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a beiratkozási díjak összegét és a Városi
Könyvtár által nyújtott szolgáltatások árait 2004. évtıl az alábbiak szerint határozza
meg:
Beiratkozási díjak:
• gyermekeknek 14 éves korig
ingyenes
• tanulóknak 14 éves kortól
300 Ft
• nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, GYES-en lévıknek 300 Ft
• munkaviszonyba állóknak
500 Ft
Egyéb szolgáltatások díjai:
• késedelmi díj könyvenként
• könyvtárközi kölcsönzés könyvenként
• videokazetta kölcsönzés
• nyomtatás (fekete-fehér)
(színes)
• fénymásolás A/4 oldalanként
két oldalas
A/3 oldalanként
két oldalas

100 Ft
300 Ft
200 Ft/nap
20 Ft
50 Ft
10 Ft
15 Ft
20 Ft
30 Ft

Határidı: azonnal
16. napirendi pont
Alapító okiratok felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés a közoktatási intézmények, a
Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak módosítását tartalmazza.
A közoktatási intézmények alapító okiratainál vizsgálni kellett, hogy azok megfelelnek e az
ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ugyanakkor a TEÁOR számok változása
szükségessé tette azok áttekintését, illetve szükséges módosítását.
A Polgármesteri Hivatal esetében a pénzintézet váltás miatti bankszámlaszám megváltozását
kellett az alapító okiraton átvezetni. A Gondozási Központnál pedig a Mirhóháti u. 5.sz. alatti
ingatlan helyrajzi száma megváltozott, és ezt a változást kell átvezetni az alapító okirat
megfelelı pontján.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az alapító okiratok ilyen módon történı
módosításával, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2004. (I. 29.) KT sz. határozata

I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 128. § (16) bekezdésében elıírt
törvényességi ellenırzés keretében a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 19/1998. (II. 29.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
~Az alapító okirat 1. pontjában törlésre kerül az alapítás ideje „1955” és helyébe
1954 kerül.
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~Az alapító okirat 2. pontjában a Kollégiumi épületek szövegrészbıl törlésre kerül a
„Gyomaendrıd, Hısök útja 43/1.”mondat.
~Az alapító okirat 2. pontja a Kollégiumi épületek szövegrész után az alábbi mondattal
egészül ki:
„Oktatási épület: Gyomaendrıd, Hısök útja 43/1.”
~Az alapító okirat 3. pontja az elsı mondat után a következı fı címmel egészül ki:
„TEAOR 802 Középfokú oktatás”
~Az alapító okirat 3.pontjában a TEAOR 8022 Általános középfokú oktatás alcím
alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul:
- törlésre kerül „ Az iskoláskorúak gimnáziumi oktatása hat és négy évfolyammal”
mondatból az „iskoláskorúak” és a„hat” szó.
- az elıbbi mondat után a következı szövegrésszel egészül ki: „ Kilencedik
évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben résztvevık öt
évfolyamos képzése.”
-törlésre kerül a „Judo sporttagozatos gimnáziumi képzés” és az „Általános iskolába
bejáró gyermekek, tanulók ellátásának támogatása” szövegrész.
~Az alapító okirat 3.pontjában a „TEAOR 8022 Mőszaki és egyéb szakmai középfokú
oktatás” alcímbıl törlésre kerül a”Mőszaki és egyéb” szövegrész.
~Az alapító okirat 3.pontjában a TEAOR 8022 Szakmai középfokú oktatás alcím alatti
szövegrész az alábbiak szerint módosul:
-törlésre kerül : „Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés” szövegrész
-törlésre kerül az „Érettségit követıen technikus képzés” szövegrészbıl:
”technikus”szó.
-törlésre kerül az „Érettségit követıen képzés” szövegrész alatti felsorolás:
„-kereskedelmi (egy és két évfolyamos)
- idegenforgalmi (két évfolyamos)
- számítástechnikai programozó”
- a törölt szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:
„Kereskedelmi technikus képzés ( 2 évfolyamos)
Pénzügyi, számviteli ügyintézı (2 évfolyamos)
~Az alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül a
„TEAOR 8042 Felnıtt és egyéb oktatás
Felnıttek szakközépiskolai oktatása három évfolyammal”
~ Az alapító okirat 3.pontjából törlésre kerül „TEAOR 5524 Kollégiumi ellátás”
szövegrész és helyébe az alábbi szöveg kerül: ”TEAOR 5523 Egyéb szálláshely
szolgáltatás (kollégiumi ellátás)”
~ Az alapító okirat 3. pontjában a „TEAOR 5551 Iskolában szervezett intézményi
étkeztetés” mondatból törlésre kerül az „Iskolában szervezett intézményi étkeztetés”
és helyébe a „Munkahelyi étkeztetés -diákétkeztetés” szövegrész kerül
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat
módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidı:

azonnal

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 128. § (16) bekezdésében elıírt
törvényességi ellenırzés keretében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon 289/1999.(X. 28.) KT.sz. határozatával elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
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~Az alapító okirat 3. pontjában a „Cigány etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatása”
mondat a következı mondatrésszel egészül ki: „ - interkultúrális oktatás magyar
nyelven”
~Az alapító okirat 3.pontjában következı mondat törlésre kerül: „Gyógypedagógiai
oktatás – enyhén értelmi fogyatékos tanulók alapfokú oktatása”
~Az alapító okirat 3.pontjában a „Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai
ellátás – más fogyatékossággal, részképesség zavarral rendelkezı gyermekek integrált
oktatása” mondatból törlésre kerül: „– más fogyatékossággal, részképesség zavarral
rendelkezı gyermekek integrált oktatása” mondatrész és helyébe az alábbi szöveg
kerül: „- a sajátos nevelési igényő tanulók alapfokú oktatása:
- enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése-, oktatása
- látásfogyatékos tanulók integrált nevelése-, oktatása
- tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók integrált nevelése-, oktatása”
~Az alapító okirat 3. pontjában törlésre kerül „Felzárkóztató oktatás Hátrányos
helyzető tanulók felzárkóztató oktatása” mondat és helyébe a következı mondat kerül:
„Hátrányos helyzető tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs
nevelése-, oktatása”
~Az alapító okirat 3. pontjában törlésre kerül a „TEAOR 5521 Diákotthoni ellátás és
enyhén értelmi fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása” mondat és helyébe az alábbi
mondat kerül: „ TEAOR 5523 Egyéb szálláshely szolgáltatás - normál és sajátos
nevelési igényő tanulók diákotthoni ellátása”
~Az alapító okirat 3. pontjában a „TEAOR 5551 Iskolában szervezett intézményi
étkeztetés” mondatból törlésre kerül az „Iskolában szervezett intézményi étkeztetés”
és helyébe a „Munkahelyi étkeztetés -diákétkeztetés” szövegrész kerül
~Az alapító okirat 3. pontjában a „TEAOR 5523 Egyéb szálláshely szolgáltatás – a
feladatellátást az intézmény szorgalmi idın kívül folytathatja.” mondatból törlésre
kerül a „TEAOR 5523 Egyéb szálláshely szolgáltatás” mondatrész és helyébe a
következı szövegrész kerül: „TEAOR 5521 Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat
módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidı:

azonnal

III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 128. § (16) bekezdésében elıírt
törvényességi ellenırzés keretében a Városi Zene- és Mővészeti Iskola 289/1999.(X.
28.) KT. sz. határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
~Az alapító okirat 3. pontjában az „Alaptevékenységét az alábbi területeken látja el”
szövegrész második francia bekezdése a „képzı- és iparmővészeti képzés”
szöveggel egészül ki.
~Az alapító okirat 3. pontjában az „Alaptevékenységét az alábbi területeken látja el”
szövegrész harmadik francia bekezdésébıl törlésre kerül a ”zenemővészeti képzés” és
helyébe a „képzı- és iparmővészeti képzés” szöveg kerül.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat
módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidı:

azonnal
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IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 128. § (16) bekezdésében elıírt
törvényességi ellenırzés keretében a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
288/1999.(X. 28.) KT. sz. határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
~Az alapító okirat 4. pontjában az elsı francia bekezdésben foglalt „. Felzárkóztató
oktatás. Hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása” mondatból törlésre kerül:
„Hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása” és helyébe az alábbi szöveg
kerül:
„– fejlesztı felzárkóztatásban résztvevı tanulók ellátása.”
~ Az alapító okirat 4. pontjában a második francia bekezdése törlésre kerül:” Különleges
gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a más fogyatékos tanulók esetében.” és
helyébe a következı mondat kerül: ”Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai
ellátás – a sajátos nevelési igényő tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd-, és értelmi fogyatékos tanulók,
- pszichés fejlıdés zavaraival küzdı tanulók esetében.”
~ Az alapító okirat 4. pontjának utolsó mondata „TEAOR 5551 Iskolában szervezett
intézményi étkeztetés” mondatból törlésre kerül az „Iskolában szervezett intézményi
étkeztetés” mondat és helyébe „Munkahelyi étkeztetés –diákétkeztetés óvodás és
iskolás korú gyermekek részére” kerül.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást
a MÁK felé jelentse.
Határidı: azonnal
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal
287/1999.(X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat 1./ pontjában szereplı bankszámlaszám törlésre kerül és helyébe az
alábbi számlaszám kerül:
„53200125-11062402”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást
a MÁK felé jelentse.
Határidı: azonnal
VI.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Gondozási
Központ 389/1998.(XII. 15.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 7. pontjában szereplı „Az ingatlanok helyrajzi szám szerint a
következık:” alcím alatti három francia bekezdés törlésre kerül:
„Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1. sz. .Hrsz: 278/2
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 3. sz. .Hrsz: 279
Gyomaendrıd, Mirhóháti út 5. sz. Hrsz: 280/A/1, Hrsz: 280/A/2",
és helyébe az alábbi szöveg kerül:
„Mirhóháti u. 1-5. sz. Hrsz: 278/2.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást
a MÁK felé jelentse.
Határidı: azonnal
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17. napirendi pont
Városi Képtár nyitvatartási idejének megváltoztatása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy 2004. január 01.
napjától Molnár Anikó nonprofit ügyintézıt heti 20 órában foglalkoztatják a Városi
Képtárban. Alkalmazásával lehetıség nyílt a nyitvatartási idı növelésére. A nyitvatartási
rendet a határozati javaslat tartalmazza.
A képviselık és a megjelentek részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester
felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közalapítvány Gyomaendrıd
Város Közgyőjteményeiért kezelésében mőködı Városi Képtár nyitvatartási rendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

08-12 óra
13-17 óra
08-12 óra
13-17 óra

Nyári nyitva tartás: minden év június 1-tıl augusztus 31-ig:
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

08-12 óra
13-17 óra
08-12 óra
13-17 óra
13-17 óra
13-17 óra

Minden év december utolsó 2 hetében zárva tart a Képtár.
Határidı:

Azonnal

18. napirendi pont
Közszolgálati jogviszony és a fizikai alkalmazottak munkajogviszonyának szabályozása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az
Országgyőlés 2003-ban elfogadta július 1-i hatállyal a 2003. évi XLV. törvényt, mely
egyebek között a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt is módosította.
A közszolgálati életpálya 2001. évi bevezetése óta több olyan módosítás is történt, melyek
mindenképpen indokolják új, egységes munkaügyi szabályok megalkotását.
Az egységes közszolgálati szabályzat hatályába bekerültek az ügykezelık. Bıvült a
szabályozás köre a munkáltatói jogok gyakorlásával, a pályázati eljárás szabályaival.
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Bekerültek azok a korszerősítést jelentı változások, melyek a jelenlét elektronikus
nyilvántartásának bevezetésével, illetve a szabadságok ütemezése, kiadása- és
nyilvántartására írt program használatával kapcsolatosan a korábbi szabályokat módosították.
Kikerültek a szabályzatból azok a bekezdések, melyek tartalmát a Ktv. kategorikusan
szabályozza, ezáltal feleslegessé váltak.
A törvénymódosítás tette szükségessé a fizikai dolgozók munkaügyi szabályzatának
átdolgozását is, melyben a legfıbb változást az jelentette, hogy az ügykezelık kikerültek a
hatálya alól.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést
megtárgyalta és javasolja a T. Képviselı-testületnek az abban foglaltak tudomásul vételét.
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, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az új Gyomaendrıd Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzatával és a Fizikai
alkalmazottak munkarendjérıl, a munkavégzésükkel összefüggı egyes szabályokról és
juttatásairól szóló szabályzatban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Közigazgatási Szolgáltatások Korszerősítési Programjához való csatlakozás
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Belügyminiszter úr
megkereséssel élt Gyomaendrıd Város Önkormányzata felé, mely szerint a Magyar
Köztársaság Kormánya nevében a Belügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı
Miniszter 2003. november 28-án nyilatkozatot írt alá a Közigazgatási Közszolgáltatások
Korszerősítési Programjáról. A belügyminisztérium felkérése alapján kérnék a közigazgatási
szolgáltatások korszerősítése iránt elkötelezett helyi önkormányzatokat, hogy
csatlakozásukkal erısítsék meg a nyilatkozatban foglalt szándékokat, cselekvési irányokat.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megvitatta és javasolja a Képviselıtestületnek a programhoz való csatlakozást.
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, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete csatlakozási szándékát nyilvánítja ki a
„Közigazgatási Szolgáltatások Korszerősítési Programjához”, megerısítve azzal a
nyilatkozatban foglalt szándékokat, cselekvési irányokat.
Határidı: azonnal
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20. napirendi pont
2003. évi pályázatok beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztést
minden bizottság megvitatta. A bizottsági ülések alkalmával is elmondta, hogy összegszerően
kevesebbet nyertünk, mint az elmúlt évben. Likvid szempontjából sem lett volna az
önkormányzatnak ereje, hogy további pályázatokat véghezvigyen. A 4,7 milliárd Ft-os múlt
évi költségvetést végigbírta a város. A gázkötvények ára január 1-én lekötésre került, hitele
sem volt a városnak, viszont kintlévısége, tartozása igen. Ha a Liget-fürdı ÁFA-ja (140
millió Ft) visszafizetésre kerül, akkor viszonylag problémamentes költségvetésre lehet ez
évben is számítani. A mai nap folyamán az AD-KÖ Kft. ügyvezetıje Vadász Iván úr
személyes egyeztetésen vett részt jegyzı úrnál, akit megbíztak, hogy képviselje az
önkormányzatot az Adó-, és Pénzügyi Ellenırzési Hivatallal való perben. Vadász úr
véleménye szerint esélye van az önkormányzatnak az ÁFA visszaigénylésére. Majdnem
három hónapja, hogy az APEH az ellenırzési jegyzıkönyvet leküldte, de határozatot a mai
napig nem adott ki. Vadász úr elmondása szerint a helyi ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvben
az APEH fıszakértıje által készített könyvben meghatározottakkal ellentétben határoztak meg
dolgokat.
Helyesbítésként kívánta elmondani, hogy a 25. sorszámú önkormányzati pályázat nyert, az
írásos anyaggal ellentétben. Intézményeink korán sem értek el olyan jó eredményt, mint az
elmúlt években.
Az EU csatlakozást követıen a strukturális és kohéziós alapra pályázatot nyújt be az
önkormányzat is, ahol a saját erıt is megpróbálják biztosítani. 2004-ben az önkormányzat
szeretne egy 200-250 millió Ft-os infrastrukturális projektet megpályázni, erre a saját erı
biztosítva van, 20 % lakossági erıvel, 50 % esetleg idegen forrás bevonásával, 30 % saját
erıvel. Mindezzel kb. 20-25 utca útjait felújíthatnák, új utcát is aszfaltozhatnának. A
költségvetésbe be van állítva 9 múlt évben elkészített útalapnak az aszfaltozása. Véleménye,
hogy az alapvetı infrastruktúrával gyakorlatilag utolértünk magunkat. A Kis Bálint Általános
iskola kérdése tekintetében nem véletlenül lobbiztak Földesi Zoltán úrnál annak érdekében,
hogy eredményesen pályázzunk a címzett támogatás tekintetében. Meglátása, hogy az iskolák
felújítását együtt kellene kezelni. A Gondozási Központ megépítése mellett befejezzük a már
folyamatban lévı beruházásokat, ezt követıen egy út- és egy iskolaprogramban tudunk elıre
lépni. A járda kérdését csak az úttal együtt lehet kezelni. Most is van a PHARE-nak
mezıgazdasági útra pályázati lehetısége. 75 % állami támogatás (összege maximum 60 millió
Ft lehet, 1-1 útnál 80 millió Ft lehet az útnak a beruházás fejlesztési összege). Gyomaendrıd
Város Önkormányzata négy mezıgazdasági útra tett javaslatot, melyek az alábbiak:
kecsegési, nagyállási, póhalmi és nagylaposi útra. Érdeklıdés van a kecsegési útra
(telektulajdonosok), bizonyos mértékig a nagylaposi útra (rózsakertész és a gróf úr érdekelt),
mozgolódások vannak nagyállás tekintetében is, a póhalmi úttal kapcsolatban viszont lehet
probléma. A kecsegési úttal kapcsolatban tett ígéretet, hogy 10 %-kal az önkormányzat is
beszáll, üdülıövezet lévén. Meglátása, hogy a 75 % nagyon kedvezı támogatás.
Intézményeknél látja a késıbbiekben a gondot, problémát (pl.: alapvetı eszközellátás
tekintetében.)
(Ifj. Dógi János képviselı visszatért az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)
Dezsı Zoltán képviselı kérdése a mezıgazdasági utak felújítása, illetve helyreállítása
kapcsán, hogy a nagyállási, nagylaposi út önkormányzati utak-e? Meglátása, hogyha
összeállna a társaság a fenti két mezıgazdasági út tekintetében, és önerıt vállalnak az
útépítésben, akkor célszerőnek tartaná, hogy egységesen a 10 %-ot az önkormányzat
biztosítaná. Hiszen a mezıgazdaságból élık támogatása realizálódna ebben.
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És nem mindegy, hogy az érintett vállalkozó, 20 vagy 25 %-kal száll be, vagy azt a
fennmaradó részt, amit az önkormányzat kiváltana, fejlesztésre tudja-e fordítani.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy a
nagylaposi út egy része önkormányzati tulajdonú. Mint már elhangzott, a kecsegési úttal
kapcsolatban azért hangoztatta a 10 %-os önkormányzati támogatást, mivel az út az
önkormányzaté volt és átadták kezelésre a Kecsegési Tájvédelmi Egyesületnek. Nincs
tudomása arról, hogy mennyi lehet a kecsegési út felújítása. A nagylaposi és nagyállási utak
felújítási költsége kb. 30 millió Ft. Véleménye szerint a póhalmi út kivételével, a 3
mezıgazdasági út helyreállítási költsége nem lehet több, mint 100 millió Ft, melynek 10 %-a
kezelhetı az önkormányzat szempontjából.
Timárné Kozma Ágnes képviselı asszony polgármester úrhoz intézett kérdést, mely szerint
a torzsáshoz kivezetı holtágnál (kisgátnak nevezett részen) nincs-e lehetıség kövesút
építésére?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy mindenre van lehetıség, a kert- és
üdülıtulajdonosoknak össze kell fogniuk. Problémát jelenthet, hogy a pályázati lehetıség
mezıgazdasági utakra szól, a fent említett út pedig nem ebbe a kategóriába tartozik.
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2003. évi pályázatokról készült
beszámolót.
Határidı: azonnal

21. napirendi pont
Hozzájárulás irányított betegellátási modellben való részvételhez
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a megjelentekkel az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Magyar
Praktizáló Orvosok Szövetsége (MAPOSZ) által kézben tartott Irányított Betegellátási
Modellben településünk több háziorvosa és házi gyermekorvosa részt kíván venni, melyhez
szükséges az Önkormányzat jóváhagyása.
A modell lényege, hogy különbözı hirdetmények, prospektusok, tájékoztatók útján, egy
minıségibb betegellátást biztosítanak, ami a beteg számára ingyenes. A modellben résztvevı
orvosnak jelent többletmunkát.
Megyei szinten a modellkísérletet Dr. Garai Erzsébet fıorvos fogja össze, a modellkísérlet
eredményeirıl annak lezárásakor, de legalább évente egyszer az önkormányzat tájékoztatást
kap.
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A modellkísérletben részt kíván venni: Dr. Katona Piroska, Dr. Darvas Tamás, Dr. Lizák
Annak, Dr. Bánki Gyula, Dr. Palya József.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a fent elhangzottakat kiegészítve elmondta, hogy egy kísérleti
modellrıl van szó, melyet a Magyar Orvosi Kamara, illetve az OEP jelentıs mértékben
támogat. Az irányított betegellátási rendszernek a lényege, hogy létrehoznak bizonyos
orvosokból álló közösséget, ezeknek a közösségeknek megállapítanak egy x keretet, melynek
lényege, ha az orvos úgy irányítja a beteget, nem küldi feleslegesen szakellátásra, kórházba,
nagyobb prevenciót alkalmaz, és az össz keretbıl megmarad pénz, akkor ebben a háziorvosok
anyagilag is érdekeltté vállnak. Egy átláthatóbb és egy takarékosabb betegellátásra ösztönzi a
háziorvost. Dr. Gedei Margit fıorvos asszony juttatott el hozzá egy újságcikket, melyben
bıvebb információkat szerzett a témát illetıen. A cikk a modell pozitívumaként hozza fel,
hogy átláthatóvá válik a betegirányítás rendszere, nyomon kísérik, dokumentálják, hogy hova
utalják a betegeket, és ezt meghatározott idınként kiértékelik. A másik szempont, hogy
mindenféleképpen költségtakarékosabbá válik az egészségügy. Problémaként vetik fel az
irányított betegellátással kapcsolatban, hogy maga a társaságban résztvevı kör alapvetıen
abban érdekelt, hogy helyben tartsa a beteget.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem
hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul
veszi, hogy a településen mőködı Dr. Katona Piroska (vállalkozói
igazolvány szám: EV659310, egészségügyi szolgáltató ágazati azonosító
szám: 040095023); Dr. Bánki Gyula (vállalkozói engedély száma:
1035/1997., egészségügyi szolgáltató ágazati azonosító szám: 040090076);
Dr. Palya József (vállalkozói engedély száma: 9-81/1993., egészségügyi
szolgáltató ágazati azonosító szám: 040090070) és a Medicus Universalis
Bt. - Dr. Darvas Tamás és Dr. Lizák Anna - (vállalkozói engedély száma:
837-2/2003., egészségügyi szolgáltató ágazati azonosító szám: 040009950)
háziorvosi, házi gyermekorvosi praxis részt kíván venni a Dr. Garay
Erzsébet vállalkozó háziorvos, mint szolgáltatásszervezı által szervezett
Irányított Betegellátási Modellben.
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a finanszírozási modellkísérlet
ideje alatt a területi ellátási kötelezettségbıl adódó feladatokat a
szolgáltatásszervezı és a fent nevezett praxis együttesen végezze.
Az önkormányzat a modellkísérlet lezárásakor, de legalább évente egyszer
annak eredményeirıl tájékoztatást kér a belépı háziorvostól.
Az önkormányzat a praxis modellben való részvételhez anyagi
kötelezettséget nem vállal.
Határidı:
Felelıs:

Az irányított betegellátási modellben való részvétel idıtartama
Dr. Dávid Imre polgármester
A modellben résztvevı háziorvos, házi gyermekorvos
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22. napirendi pont
Gyomaendrıd, Tanács utca 27-28. szám alatti közvilágítás bıvítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csányi István képviselı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Tanács utcai
ingatlantulajdonosok azzal a kéréssel fordultak hivatalunk felé, hogy a Tanács utca 27-28.
szám elıtt álló villanyoszlopra közvilágítási lámpatest kerüljön felhelyezésre. A helyszíni
bejárás során megállapítottuk, hogy 2 db egymás mellet lévı oszlopon nincs lámpatest, illetve
útkeresztezıdés is van az érintett villanyoszlop mellett, az útkeresztezıdés nincs
megvilágítva.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a
határozati javaslat elfogadását a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el,
felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közvilágítás hálózatának bıvítése kapcsán
a Tanács utca 27-28. szám elıtti oszlopra 1db közvilágítási lámpatest felszerelését
indokoltnak tartja, annak felszerelését támogatja.
Határidı: 2004. május 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

23. napirendi pont
„Utazz velünk Magyarországon” címő honismereti turisztikai mősor sorozat
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként el kívánta mondani, hogy a
Panoráma Film Produkciós Iroda gyártásában készül az „Utazz velünk Magyarországon!”
címő honismereti turisztikai mősor sorozat. Az újszerő játékos vetélkedımősor a Duna
Televízióban szombat délutánonként kerül sugárzásra, heti gyakorisággal. Az elsı hat adás
egyikét Gyomaendrıd, Mezıberény, Békés, Békéscsaba, Gyula, Orosháza és környéke
turisztikai bemutatására tervezik.
Nagyon sok szép Gyomaendrıdöt, gyomaendrıdieket bemutató hagyományos és
elektronikus kiadvány jelent meg. (pl. Gyomaendrıdöt bemutató könyvsorozat a Rekline
Stúdió gondozásában, a Motormúzeumot bemutató könyv, háromnyelvő VHS film
„Gyomaendrıd a Körösök Velencéje” címmel, a városi honlap (1998) és az új
önkormányzati portál (2003) stb. stb.
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A vonzerı befektetések egyik legjelentısebbike, a Liget Fürdı teljes rekonstrukciója a
befejezés elıtt áll. Az átadását követıen ez a létesítmény hónapról-hónapra emberek ezreinek
ad majd lehetıséget évszaktól függetlenül a szórakozásra, pihenésre, kikapacsolódásra vagy
éppen a gyógyulásra. Ahhoz, hogy értékeinket ne csak mi ismerjük, és élvezzük, szükség van
arra, hogy minden eszközt és lehetıséget felhasználjunk városunk megismertetésére.
A fenti érvek és indokok alapján javasoljuk, hogy városunk támogassa a fenti mősorsorozat
gyomaendrıdi helyszínének legyártását, kb. 10 perces idıtartamról volna szó, melynek várható
összege 200-250 ezer forint. Hatalmazzák fel továbbá, a Polgármester Urat, hogy folytasson
tárgyalásokat a turizmusban és idegenforgalomban érdekelt helyi vállalkozókkal arról, hogy
amennyiben a fenti összegen felül további költségeket átvállalnak, úgy lehetıség nyílhat a
gyomaendrıdi mősoridı növelésére.
A mősor elsısorban a határon túli magyaroknak és nem a helybéli lakosságnak szólna.
A mősor vetítése június-július hónapban történne, az idegenforgalmi szezon közepén,
fıszezonban, ahol fıleg a fürdıt és egyéb természeti, muzeális értékeinket lehetne bemutatni.
Ebben a nagyobb mősoridıben lehetne szállásadókat bemutatni. A mősor lényege, hogy
mondanak egy településre jellemzı adatot, ez lehet, pl.: a fürdıvel kapcsolatos, és 2 fı próbálja
megtalálni a közölt információk alapján azt az értéket. Különbözı segítı pontok vannak a
mősorban, melyek lehetnek szállásadó helyek, ahol további információt közölnek a
megfejtendı rejtvényrıl. Hogy minél több segítı pont legyen, ennek van egy logikai ártétele,
hogy mennyi pontosan a további mősoridı növekmény költsége, azt nem tudták megmondani,
de annak lehetıségét nem zárták ki. Ha létrejön az alap megállapodás, akkor újra fel kell venni
a producer irodával a kapcsolatot. Az elızetes tárgyalások során abban maradtak, hogy két hét
múlva visszatérnek a témára, mely alkalommal már bıvebb információval szolgálnának a
további kb.: 10 perc költséghányadát illetıen.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat
támogassa a Panoráma Film Produkciós Iroda gyártásában készülı „Utazz velünk
Magyarországon!” címő honismereti turisztikai mősor sorozat gyomaendrıdi
helyszínének legyártását, melynek várható összege 200-250 ezer forint.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a turizmusban és
idegenfogalomban érdekelt helyi vállalkozókkal arról, hogy amennyiben a fenti
összegen felül további költségeket átvállalnak, úgy lehetıség nyílhat a gyomaendrıdi
mősoridı növelésére.
Határidı: 2004. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

24. napirendi pont
Teutanus-Bau Kft. területvásárlási kérelme
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Teutanus-Bau Kft.
kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy a Gyomaendrıd Város Önkormányzat
tulajdonát képezı vásártér mővelési ágú ingatlanból 5000 m2 nagyságú területet értékesítsen
építkezés céljából. A terület a kérelem szerint a faüzemtıl a kisgátig terjedne, pontos
meghatározás az elhelyezkedés nincs. Vevınek a területre a jelenleg meglévı faipari mőhely
bıvítésének céljából van szüksége. A tervezett telephely bıvítése a meglévı bekötı utat
érintheti, ennek megfelelıen a volt „TÜZÉP” telepre és a vásártérre való közlekedést
akadályozhatja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 60/2001. (III.29.) KT sz. határozatában
rendelkezett arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 5159/11 hrsz-ú 5 ha 558 m2
nagyságú, vásártér mővelési ágú ingatlant nem értékesíti sem egészében, sem megosztás útján
keletkezı egységeiben.
A Teutanus-Bau Kft. 1.100,-Ft/m2 nettó vételárat jelölt meg a kérelmében. A kérelembıl
kitőnik, hogy jelenleg a Teutanus-Bau Kft. még nem tulajdonosa a faipari üzemnek.
A kérelmet figyelembe véve a területvásárlási ajánlatot a faipari üzem megvásárlását
követıen célszerő tárgyalni. Fontos, hogy az üzem megvásárlását követıen tovább
folytatódjon a termelés és a területvásárlás fejlesztési célt szolgáljon.
Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.
Kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı 5159/11
hrsz-ú 5 ha 558 m2 területő, vásártér mővelési ágú ingatlanból a megosztás útján
keletkezı 5000 m2 nagyságú terület értékesítésére a Teutanus-Bau Kft. (Budapest,
Bláthy O. u. 25.) által benyújtott kérelmet érdemben az 5159/9 hrsz-ú faipari üzem
tulajdonjogának megszerzését követıen fogja tárgyalni.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Teutanus-Bau Kft. kérelmének ügyében a
faipari üzem tulajdonjogának megszerzéséig felfüggeszti az eljárást.
Határidı: 2004. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

25. napirendi pont
Erdei Lajosné kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Erdei Lajosné
Gyomaendrıd, Táncsics u. 23. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselıtestülethez, hogy az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplı, de tulajdonát képezı
lakóingatlan bejegyeztetéséhez járuljon hozzá.
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A kérelmet Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2002. január havi ülésén megtárgyalta
és úgy döntött, hogy a polgármester kezdeményezzen megállapodást Erdei Lajosnéval a
felépítmény további sorsának rendezésére. A kérelmezıvel történt tárgyalásokat követıen a
megállapodás mindkét fél számára elfogadható feltételeit terjessze be testületi ülésre.
Kérelmezı a tulajdonjogát adásvételi szerzıdéssel és hagyatékátadó végzéssel igazolni tudja.
A földhivatal csak abban az esetben jegyzi be az ingatlant, ha a közterület tulajdonosa ahhoz
hozzájárul. A felépítmény területének kb. 90%-a közterületen helyezkedik el. A
környezetében lévı hasonló módon elhelyezkedı ingatlanok jelentıs része lebontásra került.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának sem érdeke a jelenlegi állapot fenntartása, mert ez a
közterületet érintı változások, fejlesztések során újabb problémákat vethet fel. Maga a
lakóingatlan olyan állapotban van, amely egy újabb belvíz okozta károsodást már nem bír ki,
de még nem életveszélyes.
Erdei Lajosné részére felajánlottuk a szociális bérlakásban való elhelyezést, ezt azonban nem
fogadta el.
Kérelmezı mindenképpen az önkormányzati támogatással megvalósuló lakásvásárláshoz
ragaszkodott, tekintettel arra, hogy vele együtt élnek felnıtt korú gyermekei.
Az egyeztetések alapján 800 e Ft összegig próbáltunk lakást vásárolni a településen,
figyelemmel a kérelmezı igényére. A 800 e Ft összeget a hivatalhoz korábban benyújtott
belvíztámogatás címén igényelt érték alapján állapítottuk meg. Ugyanis kérelmezı az igényelt
támogatási összeget azért nem kaphatta meg, mivel nem tudta igazolni a tulajdonjogát.
Kérelmezı talált olyan lakást, amely megfelel az igényeinek. Az ingatlan a Nap utca 12. szám
alatt található, a vételár 600 e Ft. Erdei Lajosnéval történt egyeztetés alapján a következı
megállapodás született.
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 300 e Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít
belvíztámogatás címén az adásvételhez, amely ügyvédi letétbe kerül.
2. A 300 e Ft ügyvédi letétbe helyezésének feltétele, hogy Erdei Lajosné kiköltözik az
ingatlanból, és a nyílászárókat eltávolítja.
3. Erdei Lajosné külön nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant legkésıbb 2004. június 30.
napjáig lebontja.
A fenti feltételeknek megfelelıen 2003. december hónapban Erdei Lajosné kiköltözött a
lakásból, a nyílászárók el lettek távolítva, illetve a bontás elkezdıdött. Az adásvételhez
szükséges 300 e Ft 2003. december hónap végén átutalásra került, felek megkötötték a
szerzıdést.
Kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy fogadják el a határozati javaslatban foglaltakat.
Ifj. Dógi János képviselı felszólalásában elmondta, hogy Erdei Lajosné fia Rácz Imre kb.
egy héttel ezelıtt megkereste azzal, hogy felszólítást kapott a lebontásra, pedig nem az övé az
ingatlan.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy a felépítményt az ingatlan
tulajdonosának, azaz Erdei Lajosnénak kell elbontatnia.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/2004. (I.29.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tekintettel az elıterjesztésben szereplı
feltételek teljesülésére jóváhagyja Erdei Lajosné Gyomaendrıd, Táncsics u. 23. szám
alatti lakosnak 2003. december hónapban a lakásvásárláshoz kifizetett 300 e Ft
támogatást.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 300 e Ft összeget belvíztámogatás címén
vissza nem térítendı támogatásként nyújtja.
Határidı: 2004. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
Mózes Tamás és Mózes Tamásné kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Mózes Tamás úr a
tartozást évek óta növelte. Mózes úr villanyszerelı, és amikor felajánlotta a segítségét, akkor
azzal élt, hogy még nem dolgozott a szakmájában.
Közmunkára is volt beosztva, különösebb probléma nem volt vele. Véleménye szerint
hajlandóságot nem nagyon mutat a probléma megoldására.
Jakus Imre képviselı felszólalásában elmondta, hogy amennyiben az ingatlant az
önkormányzat megvásárolta, és szociális bérlakássá történı átminısítést követıen
tulajdonjogot biztosítunk Mózes úréknak, akkor ez az adósságállomány a másik két gyermek
utáni nem fizetésbıl halmozódott fel. Ha úgy vesszük, hogy egy felhalmozott 1 millió Ft-os
adósságállományból 500.000,-Ft-tal majd a végrehajtó szétosztja a pénzt. A másik nagy
veszélyt ott látja, hogy ha Mózes Tamásnak és Mózes Tamásnénak letelik az 5 év, és a
tulajdonába kerül az ingatlan, a volt feleség egy újbóli árverést fog a ház ellen
kezdeményezni. Mivel feltételezi, hogy a két gyermekkel kapcsolatban további adósságot fog
felhalmozni. Ezért azt javasolta, hogy a jelenlegi feleségtıl született kiskorú gyermeknek
adjanak tulajdonjogot, hogyne legyen gyámügyi probléma, másrészt, hogy ne kerüljön újabb
árverésre a késıbbiek során az ingatlan. Tudomása szerint a család alkalmi és idénymunkából
él, (pl.: szentesi baromfifeldolgozó). A környezettanulmány szerint nem elesett családról van
szó. Ez annak is betudható, hogy Mózes úrnak üzemi balesete volt, melybıl kifolyólag kapott
egy komolyabb összeget, ezen összeget a lakásra fordították.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogyha a
kiskorú gyermekre száll át az ingatlan tulajdonjoga, az esetlegesen a késıbbiekben
továbbtanulása során nem zárja-e ki, pl. a kollégiumban való elhelyezkedését.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként kívánta elmondani, hogy az önkormányzat által
megelılegezett árverésen kifizetett vételárat a tulajdonos a bérleti díjban megfizeti, ezt
követıen lehet szó a tulajdonba adásról. Akkor pedig, minden további nélkül a szülık
haszonélvezetével terhelten kerülne a tulajdonába az ingatlan a kiskorúnak.
A határozati javaslatban szereplı megoldás mindenféleképpen a család lakhatását biztosítja.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a megállapodás megkötésének feltétele kell,
hogy legyen, hogy a szülık vállalják a fizetési kötelezettséget, amikor kifut az önkormányzat
által adott összeg, akkor pedig a közös kiskorú gyermek nevére kerül az ingatlan. Öt év múlva
már a gyermek sem lesz kiskorú, ezért nem jelenthet gondot.
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
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A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata hozzájárul a 2004. január 15-i végrehajtási
árverésen elnyert 02247/12 hrsz-ú lakóingatlan fennmaradó vételárának kifizetéséhez.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben, illetve a Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.
(VI.5.) KT számú rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az Önkormányzat
tulajdonába kerülı 02247/12 helyrajzi számú lakóingatlant átminısíti szociális
bérlakássá.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az ingatlant az önkormányzati
vagyonkataszterbe a forgalomképes vagyontárgyak kategóriájába vezettesse fel.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy Mózes Tamással és Mózes
Tamásnéval kösse meg a bérleti szerzıdést az ingatlanra.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2004. március 31.

27. napirendi pont
Kis Sándor kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd
Város Önkormányzata a fürdı fejlesztése során várhatóan 2004. évvégéig lebontja a kemping
területén általa üzemeltetett sörkertet. Ez az épület már sem esztétikailag sem funkcionálisan
nem illik bele a fürdı arculatába. Kis Sándor Gyomaendrıd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti
magánvállalkozó kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Hivatkozva az önkormányzat
vezetésével történt egyezetésre saját erıbıl vállalja egy minden igényt kielégítı új vendéglátó
egység és bolt létesítését. Ennek megépítéséhez összesen 293 m2 területre van szüksége,
amelynek kéri a tartós használatát.
A vendéglátó egység és bolt a mellékelt látványterv szerint a Semmelweis utcára nyíló új
fürdı bejárat mellett helyezkedne el.
Az egyeztetések alapján a tartós használat idıtartamára a javaslat: 25 év. A 293 m2 terület
használatára a javasolt bérleti díj: 2000 Ft/m2/év, amely a KSH által közzétett infláció
mértékével évente emelésre kerül.
Tekintettel a hosszú idıtartamra a területhasználatot célszerő az önkormányzat igényeinek is
megfelelı vendéglátó egység és bolt üzembe helyezéséhez kötni, amennyiben ez nem történik
meg, akkor a területhasználatról szóló szerzıdés megszőnik. Továbbá a szerzıdés
megkötésének feltétele a jogerıs építési engedély. A kemping területére az építményen
keresztül nem történhet vendégbeléptetés, illetve mellette nem létesíthetı bejárat.
A fürdıt és kempinget az önkormányzat által létrehozott Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft.
üzemelteti, ezért a tartós területhasználatról szóló bérleti szerzıdést a Kft. köti meg a
tulajdonos hozzájárulása mellett.
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Katona Lajos alpolgármester felszólalásában elmondta, hogy önmagával a javaslattal
egyetért, de a bizottsági elnöki ülés alkalmával is kifejtette a nézetét, mely az alábbi: ha már
három oldalról közre van zárva a Liget-fürdı, akkor legalább egy oldala legyen nyitva. Az
ülés alkalmával azon döntés született, hogy a hátsó bejárattól balra lenne egy terület (keskeny
csík) kijelölve, az ilyen és hasonló építkezések részére. A virágkertészet felé esı részt
(bejárattól jobbra) nyitva hagynák, itt lehetne pl. parkolót kialakítani. Nagyon lényegesnek
tartja a szerzıdés megfogalmazását.
(Ifj. Dógi János távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı.)
Elızetesen tenne egy javaslatot, hogy az elkészített tervek, és a szerzıdéstervezet kerüljön
legalább a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elé megvitatásra. Néhány kitétel,
mely elgondolkodtatja, pl.: mi lesz 25 év múlva (az épületet lebontja, elviszi – mi lesz vele?),
a bérleti díj mértékét illetıen kiegészítésre szorulna, hogyha pl.: lényegesen megváltozna a
körülmény, akkor a megadott bérleti díj összegétıl eltérhet az önkormányzat.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy ilyen tekintetben az Ügyrendi és Jogi
Bizottság az elıterjesztést nem tárgyalta. A rajzokat nézve és az elıterjesztést elolvasva
ellentmondást tapasztal. Ugyanis üzlethelység és vendéglátóegység kialakításáról szól a
megvalósítás, a rajzot nézve egy emelt szintő padlástért lát, mely lakás céljára történı
hasznosításra is alkalmas. Kérdése, hogy Kiss Sándor vállalkozó üzletet, lakást, boltot, vagy
szállást épít, mert meglátása szerint az anyagból ez nem tőnik ki. Úgy gondolja, ha a régi
nádas vendéglı helyett egy újabb helyet biztosítunk üzleti tevékenységre, akkor ezt
konkretizálni kellene. Az épület jellege, megjelenése sokkal több hasznosításra ad lehetıséget,
mint ami itt valójában szerepel. Meglátása, hogyha 2000,-Ft/m2/év bérleti díjat fizet és
szálláshely kialakítására alkalmas épületet valósít meg, akkor minimális ez az összeg.
Meglátása, hogy a Képviselı-testületnek tárgyalnia kellene arról, hogy milyen épület
megvalósítása fog a Liget-fürdı területén létrejönni. Emlékezete szerint egy korábbi testületi
ülés alkalmával már tárgyaltak a volt virágkertészet területét illetıen, ahol parkoló
megépítését tervezték.
Timárné Kozma Ágnes képviselı asszony észrevétele, ha a rajz szerinti két építményt
összehasonlítja (fürdı bejárata és Kiss Sándor által építendı létesítmény), a fürdı bejárata
eltörpül a másik építmény mellett.
Dr. Csorba Csaba jegyzı nem látja annak akadályát, hogy a vállalkozóval megkötendı
szerzıdés elızetesen megvitatásra kerüljön a bizottságok ülésein, majd a Képviselı-testület
egyetértésével kerüljön aláírásra. Valóban egy jelentıs szerzıdésrıl van szó, a fürdı
területének a megvédése is elsıdleges szempont kell, hogy legyen, akár hosszútávon is.
A bérleti díj mértékét illetıen is lehet egy olyan részt beiktatni, hogy bármilyen más
körülmény miatt a felek újra szabályozhatják a bérleti díj kérdését. Lakás építését a rendezési
terv megtiltja, és az építési engedélyben szabályozásra kerül. Üdülıterületen eddig még azok
lakássá történı átminısítéséhez sem járultak hozzá. A fürdı hátsó bejáratának bal oldalán, a
két szolgálati lakás értékesítésre került, melyeket az önkormányzatnak meg kellene szerezni,
mivel gátolja a fürdıre való rálátást. A volt virágkertészet területe önkormányzati tulajdonban
van és semmi nem változott azon tekintetben, hogy ott parkolókat kellene kialakítani.
(Ifj. Dógi János visszatért az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)
Képviselı asszony felvetésére reagálva elmondta, hogy maga a rajz arányos, az épület nem
fogja elnyomni a fürdı bejáratát, pont azért lett kikötve, hogy egy tervezı tervezze mindkét
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létesítményt. A tegnapi nap folyamán kaptuk meg magát a rajzokat, melyek alkalmasak arra,
hogy építési engedély köteles legyen. Azért sürgetnék ezt a dolgot, hogy egyrészt az építkezés
mihamarabb megkezdıdhessen, a fı cél az volna, hogy maga az üzlethelység mihamarabb
szőnjön meg a jelenlegi formájában, és lehetıség szerint a fürdı megnyitására rendezésre
kerüljön a fürdı területe.
Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakra reagálva elmondta, hogy lehet, hogy
színesben jobban látszik az épület. Meglátása szerint nem nyomja el a fürdı bejáratát. A
2004. évi induló bérleti díj összege 586 ezer Ft lenne. Véleménye szerint az elıterjesztésben
található határozati javaslatot kellene elfogadni, azzal a kiegészítéssel, hogy a vállalkozóval
megkötendı szerzıdés aláírást megelızıen bekerül a Képviselı-testület elé döntéshozatal
végett. Ahhoz, hogy Kiss Sándor kifizessen kb. 300-400 ezer Ft-ot a tervek elkészítéséhez,
kellene egy elvi hozzájárulás. A végleges szerzıdésnél a távlatokra kitekintve utalni
szükséges.
Dezsı Zoltán képviselı: egy elvi hozzájárulást adunk, mert ez egy látványterv. Ha Kiss
Sándor megtervezteti ezt az ingatlant, úgy ahogy a tervrajzon kinéz, akkor az épület
megjelenésében ellentmondásos a leírtakkal. Ha szembıl nézzük, a bal oldali részen egy
emelt tetıtér látható. Kérdése, hogy szerkezetében tudja-e valaki a tervrajzot, hogy mi lesz az
épületben? Mert véleménye szerint lakás céljára alkalmas helyiség látható az elıterjesztés
mellékletét képezı tervrajzon.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı válaszára reagálva elmondta, hogy szálláshelyet is
ki szeretné alakítani, de jelenleg nincs rá annyi pénze. A vállalkozó beruházási költsége kb. 30
millió Ft, úgy, hogy nincs a felsı rész benne.
Dezsı Zoltán képviselı elmondása szerint nem errıl volt szó, nem errıl beszélünk. A
nádfedeles vendéglátóegység helyett egy másik vendéglátóegység és egy élelmiszerbolt
kialakításáról tárgyaltak elızetesen.
Knapcsek Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy a fekete-fehér tervrajzot nézve
igaz, hogy aránytalanok az épületek. Sokkal hangsúlyosabb a vállalkozó által létesítendı
épületrész, mint a fürdıbejárat.
Dr. Dávid Imre polgármester kérné a Képviselı-testületet, hogy a fenti felszólalásokat
figyelembe véve elvi egyetértésüket adják a beruházáshoz, és a következı bizottsági ülésekre
beterjesztésre kerül az anyag, és ez év végéig engedélyezik a jelenlegi mőködtetést, a
végleges szerzıdés pedig a Képviselı-testület elé kerül megvitatásra. (A színes tervrajzot
behozta Megyeri László aljegyzı az arányok összehasonlítása végett.)
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további észrevétel, kérdés nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 16 igen, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/2004. (I.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi, hogy Kis Sándor
Gyomaendrıd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti vállalkozó részére a 1298 hrsz-ú kemping
területébıl az ingatlant üzemeltetı Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. összesen 293 m2-t
tartósan használatba adjon az alábbi feltételek mellett:
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1. A tartós területhasználatról szóló bérleti szerzıdés megkötésének feltétele a jogerıs
építési engedély.
2. A tartós területhasználat idıtartama: 25 év.
3. A bérleti díj: 2.000,-Ft/m2/év, amely a KSH által közzétett infláció mértékével évente
emelésre kerül.
4. A 293 m2 tartós használatra szánt terület kijelölésének összhangban kell lenni a Liget
Fürdı Semmelweis utca felöli új bejárat kialakításával.
5. A szerzıdésben a területhasználónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a jogerıs
építési engedély megszerzését követıen 2 éven belül befejezi az építkezést, ellenkezı
esetben a szerzıdés megszőnik a terület eredeti állapotának helyreállítása mellett.
6. A kemping területére az építményen keresztül nem történhet vendégbeléptetés, illetve
mellette nem létesíthetı bejárat.
A bérleti szerzıdés megkötése elıtt Kis Sándornak be kell mutatnia az épület elızetes
építési engedély tervét. A bemutatott építési engedély terv alapján a bizottságok tárgyalják
újra Kis Sándor kérelmét, a bérleti szerzıdés feltételeit, és javaslataikat terjesszék a
Képviselı-testület elé.
Határidı: 2004. március 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Kovács Mihály képviselı elmondása szerint nincs leírva sehol, hogy az emeleten nem lehet
pl.: klubterem, csak lakás.
Dr. Dávid Imre polgármester a fentiekre reagálva elmondta, hogy tudomásul kell venni a
többség döntését.

28. napirendi pont
Közmunkapályázat 2004.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy megjelent a
Foglalkoztatáspolitikai
és
Munkaügyi
Minisztérium
pályázati
felhívása
a
közmunkaprogramra, a hátrányos helyzető, tartós munkanélküli – elsısorban cigány
származású – lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a
hátrányos helyzető települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási
programokra vonatkozóan.
Pályázatot nyújthatnak be települési önkormányzatok, azok jogi személyiséggel rendelkezı
társulásai, a jogi személyiséggel rendelkezı kistérségi önkormányzati társulások, vagy e
társulások által felhatalmazott tag-települési önkormányzatok (gesztor) valamint az
önkormányzati alapítású közhasznú társaságok, amelyek 2003. január elseje elıtt
önkormányzati feladatok ellátására jöttek létre.
Pályázati feltételek: a statisztikai kistérség valamennyi települését összefogó kistérségi
társulás, valamint a legalább 6 települési önkormányzat összefogásával és egyikük
gesztorálásával, vagy jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásuk által
megvalósuló program résztvevıi együttvéve legalább 40 legfeljebb 80, az ennél több
települési önkormányzat összefogását megvalósító települési közösség (jogi személyiséggel
rendelkezı önkormányzati társulás vagy statisztikai kistérségi társulás) legalább 50 legfeljebb
100 közmunkást foglalkoztathat.
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Kötelezıen elıírt önrész nincs. Egyes költség nemeket (anyag, tárgyi eszköz, a program Áfa
költségei) a pályázónak kell viselni.
A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi idıpontja 2004. április 01. A program
megvalósításának idıtartama nem lehet kevesebb 3 hónapnál, és nem haladhatja meg a 7
hónapot. A pályázati program megvalósításának végsı határideje nem lehet 2004. november
30-nál késıbbi idıpont.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az igényelt támogatás minimum 80%-át a munkanélküliek
foglalkoztatásának bérköltségére és annak járulékos költségeire kell fordítania. A pályázónak
szerzıdésben kell vállalnia, hogy a közmunkaprogram megvalósításához – azonos, e program
keretében támogatott jogcímen – más központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás.
Az új Békési Statisztikai Kistérségben a pályázat benyújtására együttgondolkozási folyamat
indult el. Az új kistérség önkormányzatai közös pályázatot kívánnak benyújtani,
Gyomaendrıd Város gesztorságával.
A pályázatokat a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz legkésıbb 2004.
február 16-án hétfın 1600 óráig.
Kérné a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy határozatukkal támogassák a közmunkaprogram
megvalósulását.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/2004. (I.29.) KT sz. határozata
1.
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
pályázatot
nyújt
be
a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2004/1 közmunkaprogramjára, a
hátrányos helyzető, tartós munkanélküli – elsısorban cigány származású – lakosság
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzető
települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programok
megvalósítására a következı települések partnerségével: Békés, Mezıberény,
Bélmegyer, Csárdaszállás, Hunya, Kamut, Murony, Tarhos.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy a program lebonyolítására
alakult önkormányzati közösség vezetıje, így a pályázat benyújtásáért és a program
lebonyolításáért felelıs szervezet Gyomaendrıd Város Önkormányzata.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat megvalósításához szükséges e
forint önerıt 2004. évi költségvetésébıl biztosítja.
Igényelt támogatás:
A program megvalósításához szükséges saját forrás:
Gyomaendrıd által tervezett közmunkaprogram teljes költsége:

12’000’000 Ft
675’788 Ft
12’675’788 Ft

2. A közmunkaprogram megvalósulási ideje 2004. április 01. - 2004. október 31. A
program megvalósulásával Gyomaendrıdön 19 fı foglalkoztatása válik megoldottá 7
hónapon keresztül. Gyomaendrıd Város Önkormányzata vállalja 2 fı (10 %) 3
hónapig tartó továbbfoglalkoztatását, amely elbírálási pontelınyt jelent.
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3. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Közmunkaprogram
megvalósítása érdekében a programban résztvevı önkormányzatokkal kötendı
megállapodás tervezetét.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
megállapodások megkötésére, és utasítja a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidı: 2004. február 16. (a pályázat benyújtására)
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

29. napirendi pont
Tájékoztató a SAPHARD mikrohullámú pályázat jelenlegi állásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Éva asszonyt, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - mint a SAPARD Hivatal
jogutódja - között a „Gyomaendrıdi mikrohullámú adatátviteli hálózat kiépítése és informatikai
csomópontok kialakítása" címő nyertes Sapard pályázat támogatási szerzıdésének aláírására 2003.
szeptember 19-én került sor.
A Képviselı-testület 2003. október 30-i ülésen a “Gyomaendrıdi mikrohullámú adatátviteli hálózat
kiépítése és informatikai csomópontok kialakítása” címő nyertes Sapard pályázattal kapcsolatban
meghirdetett egyszerősített közbeszerzési eljárás során az eredmény megállapítására és nyertes
pályázó kiválasztására irányuló hatáskörét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra ruházta.
Az egyszerősített közbeszerzési eljárás (meghívásos eljárás) meghirdetésre 2003. október 15-én 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 eljárást sikertelennek
minısítette az értékelı bizottság.
A Sapard közbeszerzési szabályzata alapján, amennyiben az egyszerősített közbeszerzési eljárásra
nem érkezik be három érvényes ajánlat, abban az esetben az eljárást törölni kell, és meg kell ismételni.
A Bizottság az ismételt eljárás meghirdetésekor rövidebb idıbeli lefolyású egyszerősített
közbeszerzési eljárás mellett döntött.
A sikertelen eljárás következtében a beruházás nem kezdıdhetett el 2003. november 20-ig, így a
támogatási szerzıdés módosítását kellett kérni a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal DélAlföldi Regionális Irodájától, melyet megkaptunk, így az új határidıkre tekintettel 2003. december 15én ismét meghirdetésre került az egyszerősített közbeszerzési eljárás. A 2004. január 19. 15 óra
beadási határidıig három ajánlat érkezett be.
Az egyszerősített eljárás - a Sapard szabályzat alapján – akkor érvényes, ha legalább 3 ajánlat érkezik
be, és azok mindegyike megfelel a formai és mőszaki értékelés szempontjainak.
A közbeszerzési eljárás szabályzata alapján a beérkezı ajánlatok értékelésére alakuló ülés keretében
Értékelı Bizottságot kellett létrehozni. Az alakuló ülésre 2004. január 22-én került sor a Polgármesteri
Hivatal üléstermében. Az alakuló ülésen megalakult az Értékelı Bizottság az alábbi tagokkal:
Csíkné Timár Éva
elnök (szavazattal nem rendelkezı tag)
Megyeri László
titkár (szavazattal nem rendelkezı tag)
Kovács Mihály
tag
Jakus Imre
tag
Rau József
tag
Az alakuló ülésen az elnök általánosságban ismertette a pályázati eljárás célját, az ajánlattételi
dokumentációban foglalt értékelési szempontokat, és elmagyarázta az eljárás menetét.
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Az alakuló ülést követıen került sor a bontási ülésre, melyen a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Dél-Alföldi Regionális Irodájának egy képviselıje is jelen volt.
A bontási ülésen megállapítást nyert, hogy az egyszerősített közbeszerzési eljárásra három ajánlat
érkezett be, mindhárom ajánlat megfelelt a Sapard közbeszerzési szabályzatban elıírt bontáskori
kritériumoknak, kizáró ok nem merült fel és visszalépés nem történt.
Az Értékelı Bizottság mindhárom pályázatot formai és mőszaki értékelésre alkalmasnak találta.
Az Értékelı Bizottság értékelési ülésére 2004. január 26-án 16 órakor került sor. A tenderfelhívásra az
alábbi cégek nyújtottak be ajánlatot.
Tanet Kft., Szentes
7,390,000.- forint + ÁFA
Mars BékésNet Kft., Békéscsaba
6,920,000.- forint + ÁFA
Tom Techniok Kft., Békéscsaba
8,310,000.- forint + ÁFA
Az értékelı bizottság sem a formai, sem a mőszaki értékelés során nem talált kizáró okot egyik
értékelési szempontnál sem, így a Sapard szabályzat szerint a legkedvezıbb ár figyelembe vételével
választotta ki gyıztesként a békéscsabai Mars BékésNet Kft-t.
Figyelemmel arra, hogy a pályázati gyıztes kiválasztását követıen a szerzıdés megkötésével zárul
csak le a tender eljárás, így a bizottság a SAPARD által támogatott mikrohullámú hálózatfejlesztés
egyik lényeges elemében - a versenyképesség javítása érdekében versenyképes áron nyújtott 40 egyéni
fogyasztó és 5 csoportos végpontra - kiírt önkormányzati pályázat kérdésében nem döntött, azt
elhalasztotta a februári rendes ülésére. A döntés indoka, hogy csak a megkötésre kerülı kiviteli
szerzıdés ismeretében lesznek ismertek a konkrét mőszaki tartalmak és pontos telepítési idıpontok,
amelyek közölhetık lesznek a nyertesekkel.

Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a fentiekkel
kapcsolatban, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/2004. (I.29.) 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 tendereljárásáról készített tájékoztatót.
A Képviselı-testület az Értékelı Bizottság döntésére figyelemmel a fenti projekthez kiírt
I.282-90/2003 közzétételi hivatkozású egyszerősített közbeszerzési eljárásban gyıztes Mars
Békésnet Kft.-vel az eszközök leszállítására és üzembe helyezésére szerzıdést köt.
Határidı: 2004. február 15., 2004. július 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További bejelentés nem lévén, a Polgármester tájékoztatta az érdeklıdıket, hogy az Ötv. 12.
§ (4) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor:
•
•
•
•
•

Varga Zoltán kérelme
Átmeneti segély ügyében érkezett fellebbezés elbírálása
Ápolási díj ügyében érkezett fellebbezés elbírálása
Lakásfenntartási támogatás elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Aktív korú rendszeres szociális segély megszüntetése ügyében érkezett fellebbezés
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A fentiek alapján megköszönte a jelenlétet, a hozzászólásokat, és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dezsı Zoltán
hitelesítı

Véháné Szedlák Ildikó
hitelesítı
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