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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. február 26-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Knapcsek Béla, Rau József, Timárné Kozma
Ágnes, és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné és Szujó Zsolt
osztályvezetık, és Lévai Éva osztályvezetı helyettes
Önkormányzati intézmények vezetıi, képviselıi, az egyes napirendi pontok
megtárgyalásában érintettek,
A helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Kis Éva és Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, az intézmények vezetıit, a hivatal osztályvezetıit, fıhadnagy urat és valamennyi megjelent
érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 17 fı. Ifj. Dógi
János elızetesen jelezte, hogy késıbb érkezik jelen ülésre, Kovács Mihály nem jelezte
távolmaradásának okát.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Csíkné Timár Éva és Babos László képviselıket.
A köszöntıt követın röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
-

-

-

-

A Képviselı-testület tagjainak vagyonnyilatkozatának leadása megtörtént. Az Ügyrendi és
Jogi Bizottság a nyilatkozatokat áttekintette formai, tartalmi és jogi szempontból. Ezzel
kapcsolatban különös észrevételt a bizottság nem tett. A vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, a
megfelelı keretek között bárki azokba betekinthet.
A Lidl áruházlánc Gyomaendrıdön építendı egységének építési engedélyezése lezárult,
jogerıre emelkedett. A területen a fák átültetése megtörtént. A tavasz kezdetével várhatóan az
építkezés megkezdıdik.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testületi határozatok (a zárt ülés
kivételével) a város honlapján olvashatóak 2000. január 1-ig visszamenıleg.
Az APEH megküldte határozatát a Liget-fürdı ÁFA visszaigénylésével kapcsolatban. Az
eredeti jegyzıkönyvben megállapítottakhoz képest változtatást nem eszközöltek.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Vadász Iván úrral megkötötte a megállapodást, aki a
fellebbezést be is nyújtotta.
A Sapard mikrohullámú adattár kiépítése megkezdıdött, várhatóan március közepén fog
elkészülni.
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Elıreláthatólag 2004. március 12-13-14-én Kardos község polgármesterével és jegyzıjével,
Hunya község polgármester asszonyával és jegyzıjével, valamint Dr. Csorba Csaba jegyzı
úrral eleget tesznek a romániai Alba megyei Közgyőlés elnöke meghívásának. Három
romániai település: Forró, Magyarlapád és Nagyenyed szeretnének testvérvárosi kapcsolatot
kialakítani.
Az Ipari Park tekintetében a hét közepén jelezte a német partner, hogy az önkormányzat
ajánlatát elfogadja, de sajnos a Henkellel még nem sikerült megegyeznie, ami hátráltatja a
beruházás megkezdését.
Várhatóan 2004. április 23-án lesz a Liget-fürdı átadása. Elızetes információi szerint Dr.
Medgyessy Péter miniszterelnök úr hivatalos meghívásunkat elfogadta, kb.: másfél órás
idıtartamot tölt városunkban. Sajnos a kommunális hulladéklerakó telep ünnepélyes átadási
ünnepségén már nem áll módjában részt venni.
A liget takarítása, a bokros aljnövényzet kivágása megtörtént. A Sajt- és Túrófesztivál április
30-i, illetve május 1-i megrendezésének elviekben nincs akadálya.
Megtörtént az elızetes egyeztetés a március 15-i ünnepségekkel kapcsolatban, a pártok
képviselıinek jelenlétében. Endrıdön a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tartja a
megemlékezést, beszédet mond Ladányi Gáborné nyugalmazott iskolaigazgató, Gyomán a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola, beszédet mond Kovács Károly nyugalmazott iskolaigazgató
helyettes.
Meghívással jelentkezett a lengyelországi Plzno település, mely a határtól 100 km található.
Szeretnék felvenni Gyomaendrıddel a testvérvárosi kapcsolatot. Idı hiányában Gyomaendrıd
Önkormányzata nevében meghívta a település delegációját az április 23-i ünnepségsorozatra.
A tavasz beálltával, kb. márciusban a szennyvízrákötések is elkezdıdnek.
A város fıterén lévı szökıkút átépítése a Gyomaszolg Kft. költségére fog megtörténni. Erre
vonatkozóan még nem láttak semmilyen tervet. Remélhetıleg látványosabb lesz a jelenlegi
szökıkútnál.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete döntött Varga Zoltán ügyében. A Varga úr
tulajdonában lévı volt halászkert területét felértékeltettük 5.500,-Ft/m2 értékben, mely
összeget saját hatáskörben megemelve 20 %-kal 6.600,-Ft/m2 (1,8 M Ft bruttó) értékben
ajánlatot tettünk . Március végéig tartja az önkormányzat az ajánlatot. Az un. Coca-Cola
büfére vonatkozóan január 21-én jogerıs bírói ítélet született, mely annak lebontását írta elı.
Várhatóan március végén megrendezésre kerül Budapesten az utazás kiállítás.
A Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében megrendezésre került 2004. február 14-én
a Batyus Bál, mely véleménye szerint nagyon jó hangulatot teremtett. Egy-egy ilyen
rendezvénnyel mindenféleképpen színesebb, kultúrájában gazdagabb lesz a város.

További polgármesteri bejelentése nem lévén, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottságok
elnökeit, majd a képviselıket, hogy van-e a napirend elıtt bejelentésük, kérdésük, interpellációjuk?
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy mint megyei képviselı, 2003. december 12én kérdést intézett a Megyei Közgyőlés Elnökéhez, ugyanis ı korábban tartott egy tájékoztatót a
turisztikai idegenforgalom és a hulladékgazdálkodás, illetve kezelés témakörében. Kérdése a
következı volt: „Hogyan látja az általa elıadott fejlesztési és turisztikai lehetıségeket abban az
esetben, amikor egy térségi regionális hulladékkezelı mő pályázatát a Területfejlesztési Tanács
elutasította?”
Erre megkapta a tegnapi nap folyamán az írásos választ, melyrıl úgy gondolja, hogy tájékoztatni kell a
Képviselı-testületet, ugyanis a korábbi nem nyertes pályázatok esetében csak annyi tájékoztatást
kaptunk, hogy sajnos beruházásunk a Területfejlesztési pályázatból nem nyert pénzt. A Közgyőlés
Elnök által tett válasz a következıképpen hangzik: „A Területfejlesztési Tanács 2003-ban szakértıi
véleményeztetés után azért utasította el Gyomaendrıd Város hulladéklerakóval kapcsolatos pályázatát,
mert nem felelt meg annak a jogszabályi kritériumoknak, ami arra vonatkozik, hogy a megkezdett
beruházás nem támogatható. Ily módon a Tanácsnak a feltételek hiánya miatt más döntési lehetısége
nem volt.” Úgy gondolja, hogy a hiteles tájékoztatáshoz ez hozzátartozik, ugyanis a nem nyert
pályázatok esetében egy olyan megjegyzés illette ezt a beruházást a polgármester úr részérıl akkor,
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hogy sajnos a megyének nem érdeke, hogy egy ilyen pályázat nyerjen. Meglátása, hogyha nem
megfelelı pályázatot ad be a város, akkor máskor is el fogják utasítani. Úgy gondolja, hogy eleve be
sem kellett volna nyújtani a pályázatot, ha már megkezdték a beruházást. Véleménye, hogy a
késıbbiekben ilyen és ehhez hasonló, úgymond nem kellı információval való ellátása a testületnek,
közelebb viszi a döntéshez a Képviselı-testület tagjait.
Úgy gondolja, hogy mindenképpen célszerő volna a hulladékkezelı mővet is minél elıbb átadni, hogy
a szeméttelep környékén 1-1,5 héttel ezelıtt tapasztalt állapotokat megszüntessék. A kútfúrás
környezetébıl a sár, építési törmelék kiszállításra került a szeméttelepre, és a bekötıútról kb. 250-300
méterre mindenféle üvegtörmeléket, sarat, szeget, drótot felhordtak a kövesútra. Úgy gondolja, hogy
mint az önkormányzat kezelésében lévı szeméttelep felelıse a Gyomaszolg Kft. feladata lett volna,
ezen állapotok megszüntetése.
Az elızı testületi ülés zárt ülésén „fejmosásban” volt részük. Véleménye, hogy ez nemcsak mint
Képviselı-testületi tagoknak, hanem mint embereknek nem nyerte el a tetszését. Többekkel beszélt ez
ügyben. Véleménye, hogy attól, hogy valaki nem szól, az nem azt jelenti, hogy nincs véleménye, aki
pedig szól, az nem vonható felelısségre. Kérné polgármester urat, hogy a zárt ülésekre vonatkozó,
arról csak a polgármester tájékoztathat rovatban lehetıleg ne olyan dolgokat tárgyaljanak, ami
személyes sérelemre adhat okot.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint nem volt az elmúlt Képviselı-testületi ülés zárt
ülésén felelısségre vonás.
A képviselı úr felszólalásában elmondta, hogy a térségi regionális hulladékkezelı mő pályázatát
illetıen nem kaptunk támogatást. A fentiekre reagálva elmondta, hogy nem arról van szó, hogy a
Területfejlesztéstıl nem kaptunk támogatást, mert 114 M Ft-ot kapott Gyomaendrıd Város
Önkormányzata a Területfejlesztési Tanácstól. Hanem arról van szó, hogy a Területfejlesztés által
kezelt decentralizált alapból nem kaptunk támogatást, tehát a Környezetvédelmi Minisztérium nem
nyújtott támogatást. Arra hivatkozott a minisztérium, hogy amikor beadtuk a pályázatot
céltámogatásra 25.000 volt a fı, a Környezetvédelmi Minisztérium felemelte 50.000 fıre. Amikor
benyújtottuk 50.000 fıvel felemelte 100.000 fıre a lakosságszámot. Amikor a 100.000 fıre vonatkozó
nyilatkozatot az önkormányzat összeszedte, akkor arra hivatkoztak, hogy már megkezdıdött a
beruházás, és ezért nem adható támogatás. Felhívná a képviselı úr figyelmét, hogy nem a pályázat
elkészítésével volt a probléma. Tény az, hogy a decentralizált KAC-ból nem nyertünk támogatást,
mely egy külön pályázat volt.
Elfogadja, hogy áldatlan állapotok voltak a szeméttelep környékén. Ha ezt az észlelést követıen
jelezte volna a városüzemeltetési osztály vezetıjének, helyszíni szemlét követıen megszüntették volna
a problémát. Nem a Gyomaszolg Kft. üzemelteti a szeméttelepet, ı csak a kezelıje. Kérné képviselı
urat, hogy a többi képviselıhöz hasonlóan ıs is azonnal jelezze ilyen és hasonló jellegő problémáit az
illetékesek felé.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a föld kihordását valaki elrendelte. Azokat a
gépjármőveket, akik a keletkezett felesleges földmennyiséget kihordták, valaki kiirányította. Aki ezt a
munkát elrendelte, annak kötelessége lett volna nemcsak a Semmelweis utcán, hanem a másik végen is
kupacokat készíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy ezért kérné, hogy idıben jelezzék a problémákat, ne
olyankor, amikor már nem tudják ellenırizni annak végrehajtását. İ majd utánajár, hogy ki az, aki
elrendelte a földtömeg kihordását.
Varga Zoltán vállalkozó tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy kapott egy levelet a Polgármesteri
Hivataltól, melyben 1.887.600,-Ft összegben ajánlatot tesz a 1293/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
2001-ben ugyanazzal az értékbecslıvel értékeltette fel ingatlanait, mint tette ezt a tavalyi évben is. Egy
100 %-ban beépíthetı területrıl van szó. Ez az egyetlen olyan terület a környéken, amely magánterület
és a fürdıhöz csatlakozik. Elmondása szerint 2000-ben hozott a Képviselı-testület egy olyan
határozatot, hogy a tulajdonában lévı Liget-fürdı területébıl nem ad tartósan használatba
kereskedelmi és szálláshelyek ideiglenes építményeinek elhelyezésére.
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617 m2 az, ami a volt halászkert területe és a fürdı területe között kihasználatlan terület. Ha a fürdı
felıli területét tekinti, akkor 3 hónapra a 30 m2-re 100.000,-Ft-ot fizetett bérleti díjként.
Van egy terület a fürdı területén, melyet bérelt az önkormányzattól. A rajta lévı épületet 1982-ben
megvásárolta. Az önkormányzat a közterület-foglalási engedélyt felmondta. Jogerıs bírósági ítélet van
arról, hogy el kell bontania az épületet, vissza kell állítania az eredeti állapotába a területet. A bírósági
ítélet végén szerepel, hogy minden egyes kárigényét a Szarvasi Városi Bíróságon tudja érvényesíteni.
A jegyzı urat megkereste a közterület-foglalási engedély felmondásával és az épület elbontásával
kapcsolatban, aki semmilyen tájékoztatást nem nyújtott azzal kapcsolatban, hogy az érintett helyszínen
mi fog történni. Véleménye szerint nem így mőködik, mert a fürdı területén lévı másik vállalkozónak,
aki csak bérelt egy üzletet, annak felajánlottak egy építési lehetıséget, az ı esetében, pedig elzárkóztak
ettıl. Úgy érezte volna jogosnak, ha megkeresik, hogy mi fog a fürdı területén történni, van egy ilyen
lehetıség, kíván-e ezzel a lehetıséggel élni. Többszöri diszkriminációnak tartja az eljárást. Többször
szeretett volna építeni a fürdı területén. A fürdı vezetıjével ezt megbeszélte, aki elküldte a
polgármesterhez, jegyzıhöz, mindenki azt mondta, hogy rendben van, nincs semmi gond, terveztesse
meg, mire elkészült a terv, nem kapta meg az építési engedélyt. Ha fel is ajánlottak volna részére
területet, nem biztos, hogy elfogadta volna, a fent elhangzott érvekre hivatkozva. Polgármester úrnak
küldött egy levelet, melyben leírta, hogy peren kívüli egyezséget ajánl. Elsı variáció: ha
megegyeznek, kivonul a fürdı területérıl, a rajta lévı közmővet a Polgármesteri Hivatal, vagy a fürdı
nevére íratja és a Halászkert területét a városnak adományozza. Egy összegben meghatározta, hogy
mennyit kérne a vendéglátóegység területére. Második variáció: a fürdı bejáratánál, annak
látványterébe illı épületet szeretne építeni, ennek fejében visszafizetik neki a területbérletet, és a
Halászkert területének ahány évre nem adták meg a területet, az a területet ugyanannyi évre
térítésmentesen megkapja.
Ha nem sikerül egyezségre jutni, akkor a bírósághoz fordul kártérítési igénnyel. A harmadik variáció:
elmondása szerint a volt Halászkert területét folyamatosan bérelték, amikor rá került a sor, elálltak a
bérlet lehetıségétıl, ezért megvásárolta. İ nem tehet arról, hogy annak idején a debreceni kft.
szétszedte az épületet.
Ha visszakerül a városhoz, ez 280 m2-t jelent és 617 m2 van, ami csak lóg a levegıben. Ez több 900
m2-tıl. Ha csak az alapterületet adják ki bérleménybe, ez évente 4 M Ft-ot jelentene. Amit ı szeretett
volna kérni, az kb.: 1,5 év bérleti díja.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy minden bizottsági ülésen elmondta, hogy
Varga Zoltán úr 10,5 M Ft + ÁFA összeget kérne a fürdı területén lévı területért. Sehol nem kapott
olyan irányú felhatalmazást, hogy további tárgyalást folytasson. Egyetért azzal, hogy értékes a terület,
de úgy gondolja, hogy az önkormányzat a legrosszabb gazda, ezért kérné a vállalkozót, hogy
hasznosítsa a területet. Építsen a területre, vagy adja el másnak. Nem csinálnak ebbıl problémát. Ha
ekkora értékrıl van szó, akkor ezt nem szabad eldobni. Személyes beszélgetésük során elmondta, hogy
hajlandók vagyunk területet biztosítani, ha beáll a sorba. Varga úr úgy reagált, hogy köszöni szépen,
de inkább kivonul, mivel úgysem tudnának együtt dolgozni. Ennek ellenére most felvetette, hogy
miért nem ajánlották fel részére másik területet, amikor felajánlották, pedig tiltakozott ellene.
Dr. Csorba Csaba jegyzı reagálva a fent elhangzottakra, elmondta, hogy bíróság elıtt jogerısen
lezárult az önkormányzat és Varga Zoltán közötti közterület-foglalási vita. Az önkormányzat
határozatának helyt adtak, megállapították, hogy a közterület-foglalási engedély visszavonása
szabályszerő volt. Ezt a vállalkozó is tudta, amikor ajándékozás jogcímén a felépítményt megszerezte,
hogy milyen kockázatot vállal, mely határozatban megállapításra is került.
Varga úr a kárigényét a Szarvasi Városi Bíróságon érvényesítheti, ahol felmerül a kárfelelısség
kérdése, azaz, hogy adott esetben az önkormányzat milyen módon okozott kárt Varga úrnak.
Meglátása, hogy azt azért látni kell, hogy az önkormányzat e tekintetben a vállalkozónak olyan kárt,
amit ı nem tudott volna, nem okozott, hiszen a közterület-foglalási engedély mindig az adott naptári
évre vonatkozott. A vállalkozó beruházásait, vagy az esetleges fejlesztéseit is ezek
figyelembevételével végezte el. A fenti információknak teljes egészében a birtokában volt. A másik
kérdés a fejlesztési elképzelésekrıl, melyrıl az önkormányzat döntött, a fürdı bejáratával
kapcsolatban, mely szerves összefüggésben van a közterület-foglalás visszavonásával.
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A Képviselı-testület nyilvános ülésen döntött minden esetben. Úgy gondolja, hogy az ezzel
kapcsolatos tájékoztatás nem az ı kompetenciája. A Halászkert alatti terület értékével kapcsolatban
elmondta, hogy a vállalkozó birtokában lévı magánterület, melyet egy jól felfogott üzleti érdektıl
vezérelve megvásárolt. Ezen területtel az érvényben lévı jogszabály keretein belül azt tesz, amit
gondol. Az pedig, hogy az önkormányzat a kerthelység vonatkozásában hogyan és mint dönt, az a
Képviselı-testület hatásköre. A Képviselı-testület saját döntéseit módosíthatja, visszavonhatja.
Véleménye, hogy ebben az esetben nem célszerő összevonni a Varga úr által felvetett más jellegő
építkezéshez a hozzájárulást, hiszen ott is az éves szerzıdést kíván kötni az önkormányzat, amire még
a végérvényes döntés nem született meg.
Varga Zoltán vállalkozó elmondása szerint kapott egy határozatot, mely szerint van 25 napja, hogy
elbontsa az építményt. Semmilyen jellegő felajánlás, egyeztetés nem történt. Nem kérdezte meg tıle
senki, hogy maradni szeretne-e, vagy sem. Rendesen fizette a bérleti díjat, nem volt semmi olyan
dolga, ami miatt hátrányos helyzetben lett volna. Polgármester úr felvetette a kettejük közötti
beszélgetés során, hogy a ligetben állandóan kosz volt hétvégenként. Elmondása szerint a ligetet nem a
Gyomaszolg Kft., hanem két vállalkozó Paróczai László és ı takarították, több zsák szemetet szedtek
össze folyamatosan, ezt a fürdı vezetése is tudja igazolni. Ismételten elmondta, hogy Kiss Sándor
vállalkozónak, aki egy bérleményben van, felajánlottak egy újabb területet, ıt, pedig semmilyen
lehetıséggel nem keresték meg a területet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a fent elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a közterület-foglalással
kiadott engedélyeknek az a lényege, hogy az önkormányzat, aki a közterület-foglalási engedélyt adja,
indoklás nélkül, határidı kitőzése nélkül visszavonhatja az engedélyt. Ez az ügy két fórumon ment
keresztül, egyrészt megvizsgálta a Közigazgatási Hivatal, a határozattal szembeni fellebbezést,
másrészt a közigazgatási bíráskodás. Mindkét esetben a fellebbezési kérelem elutasításra került, és a
hatóság által kiadott határozatot helybenhagyták. Nincs az önkormányzatnak felajánlási kötelezettsége,
hiszen ez egy közterület-foglalási engedély, melyet az engedélyben megadott engedélyek szerint
vissza lehet vonni, mely jelen esetben is megtörtént. Véleménye szerint az épület nagyságához
viszonyítva kellı idıben jelezték az engedély visszavonását, idegenforgalmi szezon végén kerül arra a
közterület-foglalási engedély visszavonására, és megfelelı idıtartamot kapott a vállalkozó a terület
eredeti visszaállítására.
Dr. Dávid Imre polgármester nem kívánta folytatni a fenti okfejtést. Személyes megbeszélésükre
hivatkozva elmondta, hogy elsısorban a 10,5 M Ft-ra tartana igényt, nem pedig a fürdı területén való
építkezésre. Az önkormányzatnak sajnos nem ér ennyit ez a terület. Nem tudták a fürdı bejáratát a
liget felıl megépíteni, mert nem volt jogerıs bírói ítélet Varga Zoltán ellen, aki fellebbezett a bejárat
megépítése ellen. Meglátása, ha helyi vállalkozóként gondolkodott volna, megértette volna, hogy a
vendégeknek szerettek volna szebb és látványosabb pihenési lehetıséget teremteni ez által.
Amennyiben a fürdı területén építeni szeretne, az önkormányzat partner ebben, a Képviselı-testület
által hozott feltételek szerint, pl.: hová épít, kivel terveztet, stb. figyelembevételével.
Halászné dr. Balogh Erzsébet nyugdíjas pedagógus felszólalásában elmondta, hogy szószerinti
kérdéseket szeretne feltenni a Képviselı-testületnek, ezért beadványának felolvasását követıen átadta
azt a jegyzıkönyvvezetınek, mely az elkészült jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Kiegészítésképpen annyit szeretett volna elmondani, hogy közel 40 évig a városért dolgozott, a
városban élı felnıttek gyermekeiért, a gyermekekért. Nem gazdagodott meg.
Hiszi, hogy a hátralévı idıben még tud a városért tenni, ha nem is azon az oldalon ül, ahol a
képviselık, hanem a másik oldalon.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kívánt reagálni a fenti bejelentésre, melyre természetesen írásban meg fogja
kapni a választ.
- A létszámleépítéssel kapcsolatban volt egy bírósági per, mely lezárult. A létszámleépítés
jogosságát elfogadta és megállapította a bíróság, Halász Istvánné dr. Balogh Erzsébet kérelmét
elutasította. Így a létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatokon az önkormányzat a szükséges
támogatást megkapta. Természetesen minden egyes létszámleépítéssel kapcsolatban
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Munkaügyi Bíróságnál lehet eljárást kezdeményezni, mely során, a bíróságon is
keresztülmegy ebben az esetben az önkormányzat döntése. Az önkormányzat napi mőködése
felett a törvényességet a jegyzı gyakorolja, illetve az ı kötelessége ezt ellenırizni. A jegyzı
törvényességét ellenırzi a Közigazgatási Hivatal és adott esetben az Ügyészség, konkrét
jogesetekben, pedig a bíróság is vizsgálja az önkormányzati, illetve a hatósági döntések
törvényességét. Az elmúlt évben, de visszamenıleg elég hosszú idı tekintetében, írásbeli
észrevételt az önkormányzat mőködésével kapcsolatban nem tett a Közigazgatási Hivatal. Ami
lényeges még, hogy a konkrét döntések végrehajtását ki ellenırzi: egyrészt a bizottságok,
másrészt a Képviselı-testület is, hiszen a lejárt határidejő határozatokról a jelentést azért
készíti el a hivatal, és ezért kell külön dönteni a Képviselı-testületnek ezekrıl a
határozatokról. A létszámleépítéssel kapcsolatos döntések végrehajtásáról szóló lejárt
határidejő határozatról szóló jelentést a Képviselı-testület elfogadta. Természetesen errıl
lehetne még részletesebben is beszélni, hiszen vizsgálja még a törvényességet az Állami
Számvevıszék, az APEH, a Közigazgatási Hivatal is komplex vizsgálatot végzett nem túl
régen a hivatalnál. Valamilyen szinten azért, a pénzügyi garanciákra, hogy szabályszerően
mőködik a hivatal, a könyvvizsgálók is ezt vizsgálják, biztosítják. Lehetne hivatkozni a belsı
ellenırzési rendszerre is. Úgy gondolja, hogy ezeknek a döntéseknek a végrehajtása
szabályszerően történik, és ezzel kapcsolatban észrevétel a fenti külsı szervektıl nem érkezett.
- Az utakkal kapcsolatos kérdésre el kívánta mondani, hogy ezek az utak engedélyek alapján
történnek megépítésre. Az engedélyek alapján történik meg a kivitelezési költségek
meghatározása. Több ajánlatot kérnek be, és errıl minden esetben a társulás dönt, hiszen a
beruházás megvalósulása társulási formában történik. A társulás tisztában van ennek
megfelelıen az utak méretével, szélességével, és természetesen a költségek viselésével is,
hiszen másképp az útberuházás el sem indulhatna.
- Az APEH vizsgálattal kapcsolatban el kívánta mondani, hogy minden bizottsági ülésen
személy szerint adott részletes tájékoztatást. Elmondta azt is, hogy mit állapított meg az
APEH, mi az, amire rámutatott a vizsgálat során, és hogyan érinti mindez az önkormányzat
mőködését. Ez nem egy jogerısen lezárult ügy. Véleménye szerint hitelt érdemlıen akkor
lehet a nagy nyilvánosságot tájékoztatni, ha ez jogerısen, a bírósági döntésnek megfelelıen
lezárul. A bizottságok részletesen foglalkoztak az APEH jegyzıkönyvvel, azzal, hogy milyen
szakértıt kérjenek fel, illetve milyen egyeztetési eljárásokon ment keresztül a szakértı
kiválasztásának a személye. Tehát múlt év decemberétıl kezdve majdnem minden bizottsági
ülésen kérdés hangzott el az APEH vizsgálattal és jegyzıkönyvvel kapcsolatban, hiszen ez
szervesen összefügg a Liget-fürdı hasznosításának kérdésével. Meghatározásra került az is,
hogyha az önkormányzatnak nem adnak helyt, és a fellebbezési kérelmét elutasítják, ez a
költségvetésen belül hogyan kezelhetı, hogyan érinti a költségvetést, melyik évben és milyen
terheket jelent ez az önkormányzatnak.
- A földkérdés tekintetében természetesen az önkormányzatnak nincs köze ahhoz, hogy
kárpótlás során ki az, aki földtulajdont szerzett, hiszen egy nyilvános árverésen, liciten történt.
Nincs is információja a Képviselı-testületnek erre vonatkozóan. Arról viszont van, mely több
alkalommal is elhangzott testületi ülésen és bizottságok is tárgyalták, hogy mennyi az a
rendezetlen földkérdés, mely a településen problémát okozhat. Ez az a földterület, melyre
jelenleg az önkormányzat peres eljárás keretében kíván tulajdonjogot szerezni, melynek
területe 1700 hektárban határozható meg. Éves hasznosításban vannak, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság dönt a személyek kijelölésérıl. Aki igazán szívén viseli ennek a
földterületnek a sorsát, Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony, már több alkalommal tett
fel ezzel kapcsolatban kérdést, és kapott rá választ. Adott esetben a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság még azt is vizsgálta, hogy milyen mértékő legyen a bérleti díj, a bérleti díj
elmaradások tekintetében milyen intézkedéseket tett a hivatal érintett dolgozója. A pénzügyi
beszámolókban, amikor a költségvetést tárgyalják, rendszeresen áttekinti a kintlévıségek
helyzetét az érintett szakbizottság és a Képviselı-testület. Az is elhangzott bizottsági üléseken,
hogy március folyamán várható a Legfelsıbb Bíróságon döntés, mely egy közigazgatási
határozat felülvizsgálata. Amennyiben ez lezárul, folytatódhat tovább a tulajdonjogi per.
Kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testületi anyag és az elkészült jegyzıkönyvek,
illetve a testületi anyagokon belül a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés közzététele az
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Interneten megtörténik, ez pont azt szolgálja, hogy bárki azokat ellenırizhesse, átvizsgálhassa.
Természetesen a zárt ülések azon részének kivételével, mely személyiségi jogokat sértenének. Az sem
titok, hogy az E-kormányzatra is ezért nyújtott be pályázatot az önkormányzat, hiszen ezen pályázat
szerves része volt az, hogy informatikai eszközökkel hogyan lehetne támogatni a Képviselı-testület
munkáját, és hogyan lehetne a nyilvánosságot fokozni.
- A térfigyelı kamerarendszer tulajdonképpen a Polgármesteri Hivatal bejárati részét figyeli. A
kamerát nem az önkormányzat üzemelteti. A kamera felszereléséhez adott támogatást az
önkormányzat 250.000,-Ft összegben, mely döntés szintén bizottsági üléseken ment keresztül.
Úgy gondolja, hogy a hivatalban lévı értékek, fıleg az informatikai és adatértékek miatt
ennek fontos szerepe kell, hogy legyen.
- A termálkút használatát folyamatosan vizsgálják. Engedélyek alapján történik annak nem
fürdı célra történı hasznosítása a termálvíznek. A Képviselı-testület engedélyt adott a Hárs
Szállónak, a Fészek Panziónak és a Körös Étteremnek, természetesen külön vízórával
felszerelve, a mért fogyasztást kötelesek fizetni a használók.
Halászné dr. Balogh Erzsébet nyugdíjas pedagógus megköszönte jegyzı úr szóbeli válaszát, de
írásbeli választ kért. Egy dologra azonban reagálni kívánt, hogy igaz, hogy volt bírósági tárgyalás, és
az is igaz, hogy a bíróság elutasította keresetét, de nem azt vizsgálták, hogy jogos volt-e a
létszámleépítés, hanem azt, hogy a Kjt. 30. § e.) pontja alapján nyugdíjasnak minısül-e, és ezért a
munkaviszonyát meg lehet szüntetni. Ez volt a bírósági tárgyalás témája, és nem az, amire jegyzı úr a
fent elhangzottak során utalt. A létszámleépítéssel kapcsolatosan semmilyen dolgot nem vizsgált a
bíróság. A bírósági ítéletben ez úgy jelent meg, hogy a létszámleépítés jogossága az igazgatási
osztályra tartozik. A másik dolog, pedig az, hogy azért nem kért szóbeli választ, mert évekkel ezelıtt
sokat járt a Képviselı-testület üléseire, egy éve szintén, de itt még olyan választ nem kapott, hogy az
itt ülı lakosságot képviselı személynek igazat adtak volna. Pl.: az APEH vizsgálattal kapcsolatban
nem az érdekli az embereket, hogy megfellebbezték-e a határozatot, vagy sem. A városban olyan hír
járja, hogy 100 M Ft a büntetés, stb. Konkrét tényekre kíváncsiak a lakosok.
Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakra reagálva el kívánta mondani, hogy örül, hogy a
Dr. Hugyecz Ilona egyik részrıl sem megvehetı. A Szó-Beszéd c. újságban megjelentekhez nem
kívánt hozzáfőzni, de azt nem írta meg a szerkesztı, hogy 5 hektár földterületet ingyen adott az
iskolának, a többihez pedig semmi köze sincs. Tájékoztatni szerette volna Halászné Dr. Balogh
Erzsébetet, hogy Dr. Hugyecz Ilona azért nem hívta be, mert a Földhivatalnál megnézték és sehol
semmi nem volt a nevén, sem mint tulajdonos, sem mint használó, nincs semmilyen köze hozzá.
Elmondása szerint az ülésnek két oldala van, mindenkinek joga van a másik oldalra ülni.
Halászné dr. Balogh Erzsébet nyugdíjas pedagógus abszolút nem kételkedett abban, hogy
törvényesen járnak el.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy minden ülésen elhangzik,
hogy az ülések nyilvánosak. A bizottsági ülésen még részletesebben vitatják meg az elıterjesztett
anyagokat. Véleménye szerint mindenki tudja, hogy a fürdıt illetıen nem csalásról, hazugságról van
szó, hanem egy ÁFA visszaigénylésrıl, melynek törvényességi kérdése vitatott.
Tud olyan várost, ahol 5-6 napirendnél nincs több a testületi üléseken. A mi esetünkben szinte mindig
30 napirendnél több anyag kerül megvitatásra.
További bejelentés, kérdés nem lévén, kérte a Képviselı-testületet, hogy térjenek át a napirendi pontok
sorrendiségének megvitatására.
A meghívóban szereplı napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel javasolná elfogadni:
24./ A gyomaendrıdi Liget-fürdı Kft. megbízása a Gyomaendrıd Liget-fürdı új fıbejárati épület
pályáztatási és kivitelezési munkáinak lebonyolítására
25./ Pályázat az Európai Uniós csatlakozási ünnepség lebonyolítására
26./ Tájékoztató a 2004. április 23-24-én megrendezésre kerülı Gyomaendrıdiek Világtalálkozójáról
27./ Bejelentések
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Zárt ülés keretében kívánják megtárgyalni a 28-31./ napirendi pontokat.
A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Az önkormányzat 2004. évi költségvetése
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
A Selyem úti és a Blaha Úti Óvoda támogatási kérelme
Hulladékgazdálkodási Terv készítésére beérkezett árajánlatok értékelése
Környezetvédelmi program készítésére beérkezett árajánlatok értékelése
Mirhóháti u. 8. sz. alatt épülı Idısek Otthona közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett
árajánlatok
8. Kner tér kialakítására SAPARD pályázat benyújtása
9. Ajánlati felhívás a VI. Nemzetközi Halfızı verseny megrendezésére
10. Az endrıdi Tájház és Közösségi Ház 2003. évi tevékenységérıl készült beszámoló
11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
12. Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
13. Tájékoztató a „Mikróhullámú adat kommunikációs végpont térítésmentes létesítése” c.
felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról
14. Megállapodás gyermekjóléti és családsegítı szolgálat feladatellátásra
15. „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás megállapodásának módosítása
16. Óvodai és általános iskolai beíratás idıpontja
17. Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okiratának módosítása
18. Gyógyszertárak ügyeleti nyitvatartása
19. Sikér Kft. fakivágási kérelme
20. Geszti József Gyomaendrıd, Tóth Á. u. 1. sz. alatti lakos villanyoszlop létesítésére vonatkozó
kérelme
21. Volt Gyızelem Tsz. területén három lakóingatlan tulajdonosainak ivóvíz bekötési kérelme
22. Kádár Péter javaslata új köztéri alkotás létesítésére
23. Hısök u. 66/A. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
24. A gyomaendrıdi Liget-fürdı Kft. megbízása a Gyomaendrıd Liget-fürdı új fıbejárati épület
pályáztatási és kivitelezési munkáinak lebonyolítására
25. Pályázat az Európai Uniós csatlakozási ünnepség lebonyolítására
26. Tájékoztató a 2004. április 23-24-én megrendezésre kerülı Gyomaendrıdiek Világtalálkozójáról
27. Bejelentések

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 hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú,
17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 73/1998.(III.19.), 327/2000.(XII.21.), 137/2003.(V.29.),
195/2003.(VII.31.), 202/2003.(VII.31.), 238/2003.(IX.25.), 256/2003.(X.30.), 271/2003.(X.30.),
272/2003.(X.30.), 277/2003.(X.30.), 292/2003.(XI.27.), 297/2003.(XI.27.), 326/2003.(XII.18.),
328/2003.(XII.18.), 332/2003.(XII.18.), 337/2003.(XII.18.), 340/2003.(XII.18.), 2/2004.(I.21.),

59

7/2004.(I.29.), 9/2004.(I.29), 22/2004.(I.29.) KT. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadta.
Határidı: azonnal

1. napirendi pont
Az önkormányzat 2003. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a pénzügyi osztály vezetıjét, Tóth Lajosnét, hogy amennyiben
van kiegészítenivalója a napirendet illetıen, azt tegye meg.
Mivel szóbeli kiegészítés az elıterjesztés vonatkozásában nem hangzott el, tájékoztatásként kívánta
elmondani, hogy az elıterjesztést minden bizottság megvitatta. Gyakorlatilag egy átvezetésrıl van szó,
mégpedig az elmúlt évi költségvetés végleges összegébıl, ami 4.737.309 E Ft.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése arra irányult, hogy véglegesnek tekinthetı-e az,
hogy a betervezett létszámleépítéssel kapcsolatos pályázati pénzt nem kapjuk meg. Beterveztek 7,8 M
Ft-ot. A harmadik módosítás pedig nulla. Kérdése, hogy ez átmeneti állapot, vagy pedig végleges?
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı a képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy az
eredeti költségvetés tervezésénél a saját bevételeknél szerepel a 7,8 M Ft. A módosított elıirányzatban
(amikor a MÁK részünkre megküldi a központosított elıirányzatok összegét, jelen esetben a
létszámleépítés pályázati összegét) tervezésre kerül a létszámleépítés, ezt követıen a saját
bevételekbıl kivezetjük. Nem négy, hanem csak három fıre kapták meg a támogatást.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a negyedik fıre azért nem kapták
meg a támogatást (aki Halász Istvánné volt), mert jogerısen nem zárult le még az ügy. Most, hogy
megszületett a döntés, lehetne indítani a pályázatot, és mivel megfelel a feltételeknek meg fogjuk rá
kapni a támogatást.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket, hogy
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 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2004.(……)KT. sz. rendeletét
A 2003. évi költségvetésrıl szóló többször módosított 6/2003. (II. 28.) KT számú rendelet
módosításáról

2. napirendi pont
Az önkormányzat 2004. évi költségvetése
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál Bencze Lajosné és
Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgálókat.
Ezt követıen felkérte Tóth Lajosné osztályvezetıt, majd a könyvvizsgálókat, hogy amennyiben van
kiegészítésük a napirendet illetıen, úgy azt tegyék meg.
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Bencze Lajosné könyvvizsgáló kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a Helyi Önkormányzatokról
szóló törvény elıírja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet, mielıtt a Képviselı-testület rendeletét
megalkotná a könyvvizsgáló vizsgálja meg, olyan szempontból, hogy annak összeállítása a
jogszabályoknak megfelel-e? E feladatnak tett eleget azzal, amikor az írásbeli jelentését megtette. A
jelentés tartalmazza, hogy megtárgyalásra alkalmasnak tartja a 2004. évi költségvetést. Tehát a
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt úgy tartalmában, mint formájában az elıkészítés.
Jelentését az alábbiakkal kívánta kiegészíteni: bízik abban, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben
szereplı hitel felvételére nem kerül sor, a racionális gazdálkodás során. Érzi és tudja, már több év
tapasztalatából, hogy a gazdálkodásnál mindig figyelembe veszik a belsı tartalékokat. Ez így volt a
korábbi években is, és ezt a folyamatot látja 2004-ben is megvalósulni. Az intézményi átszervezés
kapcsán mindig a körülményekhez igazodva állapítják meg, hogy hogyan lehetne átalakítást és a
struktúrában változást hozni. Ezt üdvözítınek tartja, és reméli, hogy ez is egyik eszköze lesz annak,
hogy a hitelfelvételre majd nem kerül sor.
A fentiek figyelembevételével elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 2004. évi költségvetéstervezetet.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként kívánta elmondani,
hogy a 2004. évi költségvetés tervezete bizottsági elnöki ülésen és minden bizottság elıtt részletesen
megvitatásra került. A jelenlévık tájékoztatásaként szeretne a peremfeltételeikrıl tájékoztatást adni,
melyeket alkalmazniuk kellett a költségvetés összeállításakor.
A novemberi Képviselı-testületi ülésen volt egy koncepció, melyet további egyeztetésre alkalmasnak
találta a testület. Ezt követıen decemberben megjelent a költségvetési törvény, mely a részletes
normatívákat lehozta, ezek alapján meg lehetett a költségvetés pontos tervezését indítani.
Mi volt az, amit a bevételek folyamán figyelembe kellett, hogy vegyék? Nem változtak az SZJA
normatív hozzájárulások leosztásának rendeletei, változatlanul az átengedés mértéke 40 %-os, és
lakhelyen maradó 10 %-os rész van. Pozitív irányú változás volt, hogy 2004. január 1-tıl a helyben
beszedett gépjármőadó 100 %-ban az önkormányzat bevételét jelenti, mely az elızı években még 50
%-os volt.
Figyelembe kellett venni a költségvetés tervezése során természetesen a város alapfunkcióit, mik azok
a feladatok, melyeket kötelezıen el kell, hogy lássunk, különbözı normatívák a létszámokra,
csoportbontásra vonatkozóan.
A szociális ellátásoknál a rendszeres szociális segélyek, az idıskorúak járadéka, a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás továbbra is a nyugdíjindexálással növekszik, jelenleg a nyugdíjminimum
összege 23.200,-Ft/hó.
Folytatódik a hátrányos helyzető családokban élı gyermekek kedvezményes étkeztetése, 30 és 50 %os kedvezményt fognak kapni, míg az óvodákban ingyenesen étkezhetnek azon gyermekek, akik után
a szülık rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Folytatódik az ingyenes
tankönyvellátás, mely a felsı tagozatos tanulókra is kiterjesztésre kerül.
Ismeretes, hogy 2003. évben a közalkalmazottak részére július 1-tıl bérfejlesztés volt. Ennek van egy
áthúzódó hatása, de 2004. januárjában nincs béremelési kötelezettség, tehát a költségvetés ezzel nem
számol. A köztisztviselık esetében csak a soros léptetések vannak figyelembe véve, valamint az
illetményalap emelésével az esetleges pótlékok számítása, valamint az illetményalap emelésével az
esetleges pótlékok számítása fog ennek megfelelıen változni. A köztisztviselık jogállásáról szóló
törvény szerint lehetıség volt 2003. július 1-tıl 2004. január 1-tıl pedig kötelezıvé vált a
polgármester illetményalapjának növelése. A költségvetés 13 szoros szorzóval vette figyelembe a
polgármester fizetését és költségtérítését 107.250,-Ft/hó összegben. Az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjában 6 %-os változás van figyelembe véve.
Bekerült a költségvetésbe a kötött felhasználású normatív támogatások közé, tovább szeretnénk
folytatni a közcélú foglalkoztatás rendszerét.
A vállalkozási formában lévı intézményeknél a támogatás mértéke 6 %-os, mely az infláció mértékét
követve emelkedett.
A Városi Gondozási Központnál létszámbıvülés van, hiszen egy új ellátási formát, az un. támogató
szolgálatot vezetik be, melynél a lakásokon fogyatékkal élı személy életviteléhez fognak segítséget
nyújtani. Bıvül az átmeneti elhelyezést biztosító létszám, 10 fıvel a Kondorosi úton.
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Változnak a nyersanyagnormák, amelyek a térítési díjai és a növekedése szintén beépítésre került a
költségvetésbe.
Ezek voltak azok a feltételek, melyek részben szabályozottak, részben a testület már elızı idıszakban
meghozta az ezzel kapcsolatos döntéseket.
Egyenlıre a költségvetés 141 M Ft-os hiánnyal számol. A szükséges fórumokon megnézték, hogy
melyik az a terület, ahol még csökkenteni lehetne a kiadásokat.
Már a 2003-as évben, 2004-ben pedig fokozottabban problémát jelentett a Kis Bálint Általános Iskola
feladatán mőködı Jókai úti óvoda helyzete. A szükséges anyagokat a született gyermeklétszámról, a
férıhelyrıl, óvodai csoportokról megkapták a bizottsági üléseken. Általánosságban az derült ki, hogy
a Jókai úti óvodában a 80 férıhelyre 67, 44 és jelenleg 41 fı van, nem teljes a kihasználtsága.
Megvizsgálták azt az oldalt is, hogy Gyomán és Endrıdön külön-külön hogyan alakulnak a születések
számai. Ennek kapcsán elsısorban a problémát az endrıdi városrészen látják, a születendı
gyermeklétszámból adódóan a gyermeklétszám feltöltésével lehet gond. A bizottsági elnöki és
bizottsági ülésen az a határozat született, hogy a Jókai úti óvodánál, tekintettel arra, hogy már a 20032004-es évben is több mint 10 M Ft/év támogatást kellett az önkormányzatnak nyújtania a csökkenı
gyermeklétszám és az óvodapedagógusok magasabb száma miatt, mint költségvetési intézményt
megszüntetnék. Megszüntetése esetén, mint ismeretes a létszámleépítés kapcsán a központi
költségvetés ennek a terhét az önkormányzatok számára megtérítené. Ugyanakkor a gyermeklétszámot
illetıen látszik, hogy a gyomai óvodáknál ugyan ingadozóan, de a Jókai úti Óvodában két csoporttal
mőködtethetı lenne az óvoda, vállalkozási formában. Jelenleg tárgyalások folynak e kapcsán.
Javaslatuk a költségvetés egy részében az lenne, hogy mint költségvetési intézmény megszőnne a
Jókai úti óvoda, de vállalkozási formában a továbbmőködés feltételei biztosítottak, és az a vállalkozó,
aki Kht. formában mőködtetné tovább az intézményt, a 100 %-os normatívát megkaphatná. Ez a
határozati javaslatok 2./ pontjában részletesen leírásra került.
Kiemelné még talán a 2004. évi tartalékok magas mértékét, hiszen az elızı évhez képest
kiemelkedıen magas. A 2004. évi tartalékok közé kerültek a normatív kötött állami támogatások,
melyek csak speciálisan meghatározott célra kerülhetnek felhasználásra. Továbbá azok az alapok,
melyek a Humánpolitikai Bizottság döntése alapján az ifjúsági- és sportcélokat szolgálják. Ide
kerülnek az iskoláknak a kötelezıen elıírt eszközfejlesztésre a 20 % önerı biztosítása is. Itt található a
vitatott ÁFA visszaigénylés is, hiszen egyenlıre bírósági eljárás alatt áll az ügy. Megtalálható a
tisztázatlan földtulajdon utáni haszonbérek, a perben még nem született döntés. A Képviselı-testület a
tavalyi finanszírozásba a gázközmő vagyon értékesítésébıl bevételét a finanszírozásba bevonta, de
azért ez a forrás, még ilyen értelemben a fejlesztésekre és egyéb kiadásokra a tartalék között szerepel.
Rövid említést tett a jelentısebb 2004. évi fejlesztésekrıl: a 2004. évi fejlesztési kiadásokra kb. 10-11
nagyobb program van. A szennyvízberuházások IV. ütemében közel 130 M Ft, a kommunális
hulladéklerakó beruházás 319 M Ft, a Liget-fürdı beruházás 114 M Ft, a Kner tér kialakítása 13.755 E
Ft, a Selyem út II. ütemének építése 29 M Ft. Az önkormányzat szándékozik további kilenc utcát
aszfaltozni, melynek bekerülési értéke 40 M Ft. Pályázatot nyert önkormányzatunk az 52 fıs Idısek
Otthona Mirhóháti utcai megvalósítására, ennek bekerülési értéke 185 M Ft. A szelektív
hulladékudvar és győjtı kialakítására 84 M Ft lenne a felhasználás. Játszótérre 2,5 M Ft van
elıirányozva, mely jelenleg pályáztatás alatt áll. Az Iskola út építése 42 M Ft. A termálkút fúrása,
mely sikeresen megvalósult, 38 M Ft. Egyéb kisebb környezetvédelmi programokra és informatikára
közel 20 M Ft kerület a fejlesztések közé beállításra.
Összességében ebben az évben 1.020 M Ft ezeknek a nagyobb kiemelt fejlesztéseknek az összegei.
Természetesen ezek mellett sok kis apró tétel van az intézmények fejlesztésében és kiadásaiban.
Mindezen fejlesztésekhez az önkormányzat és a lakossági önerı együttesen 160 M Ft. Véleménye
szerint jó az arány a támogatások mértékét tekintve.
A közterület-használati díj is beépítésre kerül a költségvetésbe, ugyanúgy, mint máshol, 6 %-os
növekedés került beterjesztésre.
Felhívná a Képviselı-testület figyelmét, hogy a költségvetési törvényben nagyon sok határozat rész
van.
Katona Lajos alpolgármester a Jókai úti óvoda bezárása, és továbbmőködtetése kapcsán kívánt szólni.
Elmondása szerint elég hosszú döntési folyamaton ment keresztül az anyag, és nem volt egyszerő a
döntés sem. Menet közben egyes személyeknél változott az álláspont.
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Elsı alkalommal, amikor megvitatásra került a fenti téma, személy szerint az óvoda bezárása mellett
döntött volna. Ha pusztán csak a számokat nézzük, akkor az látszik, hogy a Jókai úti óvoda férıhelye
nélkül is a gyermeklétszám már ma elfér a meglévı óvodákban. Jövıre 20 fıvel, utána 90 fıvel
csökkenni fog a gyermeklétszám, tehát az is látszik, hogy a jövıben nincs létjogosultsága az
intézménynek. Alapos döntéshez megnézték, hogy mindennek milyen hatásai vannak, és mint ahogy a
képviselı asszony által is elhangzott, azt látták, hogy bekövetkezhet egy olyan helyzet, amikor
Gyomának egyes részérıl át kellene hordani a gyermekeket az endrıdi, besenyszegi részre.
Természetesen ilyen döntést felvállalni nem lehet, mert annak ellenére, hogy racionális, embertelen.
Ezért került sor a kompromisszumos megoldásra, melynek az a lényege, hogy az óvodát ugyan
bezárjuk, de tovább fogjuk mőködtetni abban a formában, mint az összes többi óvodát. Bekövetkezik
az a helyzet, hogy minden óvoda ugyanolyan platformon lesz, ugyanolyan formában fog mőködni.
Gyakorlatilag egy versenyhelyzet alakul ki, majd az élet fogja eldönteni, hogy melyik az az óvoda,
amelyik életképes, mely meg fog tudni maradni és melyik az, amelyik be fog zárni. Meglátása, hogy
ilyen gyermeklétszám mellett valamelyik óvodára nem lesz szükség.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a helyi közutak üzemeltetésére fordítandó
összegnél 2 M Ft van megjelölve, míg az elızı évben közel 10 M Ft volt erre a fenntartási dologra
elkülönítve. Kérdése, hogy mi indokolja ezt a mértékő csökkenést? Ha most új utakat építünk, és
fejlesztjük a város úthálózatát, akkor hogy lesz kevesebb az üzemeltetési költség?
Császárné Gyuricza Éva képviselı a jelenlévık köszöntését követıen elmondta, hogy egy város
költségvetésének a tárgyalása a Képviselı-testület számára az egyik legfontosabb és talán legnehezebb
feladat is. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy már a város hatodik költségvetését tudta
figyelemmel kísérni, elemezni. Elmondása szerint nem kevés idıt szánt erre a munkára, mert nagyon
érdekelte és szakmailag is nagy örömét lelte abban, hogy ezen munka során, a városnak szinte az
egész szíve ott dobog. Lehetett látni a fejlesztést, a zavartalan mőködést, amit a város biztosítani tudott
a költségvetési számain keresztül. Valóban az idei költségvetés elemzését is elkezdte, ez az elsı olyan
költségvetés, melynek során nem voltak meg azok a jó és biztos érzései, ami a korábbi években
munkáját kísérte.
Elıször a pozitívumokról szólna néhány szót: nagyon fontos, hogy a város (önmagához képest)
mőködése változatlanul biztonságos, reményeink szerint a megkezdett fejlesztéseit be tudja fejezni.
Véleménye szerint a késıbbi fejlesztéseket el kell halasztanunk. Szakmailag is gondot jelentett
számára, hogy a kimutatott forráshiány, a 141 M Ft ÁFA visszaigénylés, az összes táblázatot átnézve,
véleménye szerint valós. Úgy látja, hogy most tényleg szükség van erre az összegre. Ennek jelentıs
része nem mőködési, hanem fejlesztési vonalon mutatkozik.
Tavaly hozzányúltak ahhoz a biztos tartalékhoz, mely könnyen mobilizálható értékpapír. Melybıl 67
M Ft még mindig ott van a tartalékban, bár bevonták a forrás ellátásunkba. Ha tartózkodni fog, annak
az az oka, hogy a személyi költségek, azaz a bérköltségek tervezésénél nincs forrás, ezért a
köztisztviselık és a közalkalmazottak béremelése a jelenlegi ismeretek szerint nulla. Ehhez mint
képviselı sem adná szívesen szavazatát, hiszen egy 8 %-os inflációt ha sikerül 6 %-ra letornázni,
akkor is egy 6 %-os reálbér csökkenése a kb. 450 fı dolgozónak meglesz.
Tavaly 445 M Ft volt, most 484 M Ft a dologi kiadások mértéke. Beterveztek egy inflációt követı
százalékot. Ha megnézi, hogy az imént elfogadott módosítás során a dologi költség már 570 M Ft. Ha
ehhez viszonyítja a 484 M Ft-os tervet, akkor 85 %-ot mutat csak az index. Tehát a megemelt
energiaárak és az egyéb mindenkit súlytó intézkedések nem hozzák könnyebb helyzetbe az
intézményeket és az önkormányzatot sem.
Dr. Csorba Csaba jegyzı Dezsı Zoltán képviselı úr által említett útkezelési elıirányzatokra kívánt
elsıként reagálni. Gyomaendrıd Város Önkormányzata kezelıi szerzıdést kötött a Gyomaszolg Kft.vel. A korábbi idıszakban a Gyomaszolg az úthoz tartozó vagyontárgyak hasznosításából olyan
jelentıs bevételhez jut ebben az évben, ami indokolatlanná teszi azt, hogy az útkezelıi feladatokra az
önkormányzat többet tervezzen, hiszen saját bevételeibıl ezt a feladatot képes ellátni. A
költségvetésben elkülönített összegben benne van a táblázás, sózás, egyéb kátyuzási feladatok. Ez az
oka, hogy a tavalyi évhez képest kevesebb összeg lett betervezve.
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Összességében a költségvetési hiányról, azt azért látni kell, amit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke felvezetett, hogy ebben a hiányban 138 M Ft az, ami az APEH ÁFA visszaigényléssel
kapcsolatos esetleges visszafizetési kötelezettséget tartalmazza. Meglátása, hogy szeptembernél
hamarabb nem fog lezárulni a per, tehát ebben az évben reális visszafizetésre nem kell számítani. És
még mindig van egy lehetısége az önkormányzatnak, hogy részletfizetési kedvezménnyel éljen, vagy
halasztást kérjen az APEH-tól. Tehát reálisan a 2005-ös költségvetési évben kell, hogy jelentkezzen a
hiány, vagy ez a visszafizetési kötelezettség.
Az APEH vizsgálattal kapcsolatban meg kívánta jegyezni, hogy határozatában maga az APEH is az
indoklási részben úgy minısítette ezt a helyzetet, mint egy bonyolult jogi helyzetet, amit az is
megerısít, hogy az APEH a bírság kiszabásától eltekintett, és összességében csak az adóhiányt és
pótlékot állapított meg.
Ha az APEH kérdést nem vesszük figyelembe, összességében a költségvetési hiány pár millió forint,
melyet véleménye szerint a korábbi évek tapasztalatához hasonlóan kezelni lehet. Azt viszont nem
lehetett megtenni a költségvetés készítésénél, hogy ilyen várható esetleges negatív következményt ne
próbáljon meg kezelni az önkormányzat.
A bérintézkedésekre központilag valóban nem került sor, mely valóban nem szerencsés. Azt azonban
nem szabad elfelejteni, hogy akár a közalkalmazotti, akár a köztisztviselıi szférában 2002-2003-ban
jelentıs bérintézkedések történtek. Ami lényeges, hogy az étkezési hozzájárulás egységesen
bevezetésre került, legalábbis az intézmények megkapták a lehetıséget ennek bevezetésére, mely
mindenféleképpen elıny, hiszen adómentes juttatást biztosít a dolgozóknak. A bérintézkedések
kötelezı elemeit tartalmazó soros és jubileumi jutalmak a költségvetésben megtervezésre kerültek.
A dologi kiadásoknál részben is számolnak, hogy a pályázati pénzekbıl a kiadásokat részben ki lehet
egészíteni és az állam kompenzációt fog biztosítani a gázáremelkedés hatásaira, hiszen itt ezek
fokozottan jelentkeznek.
Úgy gondolja, hogy ebben a tekintetben a költségvetés nem jelentıs hiánnyal számol, és ahogy a
könyvvizsgáló asszony is elmondta, kezelhetı kell, hogy legyen ebben a költségvetési évben.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a 139.224 E Ft nélkül az
elmúlt éveket figyelembe véve a legjobb, a fenti összeggel együtt, pedig a legrosszabb költségvetés
kerül beterjesztésre.
A béremelés és az étkezési hozzájárulás összegének megemelése +4,6 %-os bruttó jövedelmet jelent.
A 6 %-os béremelés az önkormányzatnak éves szinten 15-18 M Ft-ot jelentene. Az elmúlt évek
viszonylag racionális intézkedéseit a Képviselı-testület elfogadta. Minden híresztelés ellenére nyíltan,
megfelelı szinten tárgyalták. Az elmúlt évek megtakarítását is figyelembe véve még mindig
megfelelıen tudunk gazdálkodni. Az APEH vizsgálati jegyzıkönyvvel kapcsolatban el kívánta
mondani, hogy senkit nem terhel felelıtlen pénzügyi kezelés, a törvény különbözı értelmezésébıl
adódott a megállapítás szerinti összeg. A 67 M Ft-os pályázati pénzbıl 20 utca szilárd burkolatú útját
szeretnék elkészíteni, ezt a saját erıtıl, lakossági hozzájárulástól teszik függıvé. Véleménye szerint
nem minden esetben az utak minıségével van probléma, hanem esetenként annak a nem megfelelı
módon való használásával (pl.: nehézgépekkel bejárnak az utcákba). Az Érdekegyeztetı Tanács ülésén
az intézmények vonatkozásában egyezségre jutottak a költségvetést illetıen. Ha visszatekintünk az
óvodákra és az iskolákra, az új Sapard Pályázat vonatkozásában 95 % pályázati támogatással lehet
felújításokat végezni. Az 5 % megvan minden intézménynél, pl.: a Kossuth úti Óvodánál 3 M Ft van
az ablakokra és az ajtókra betervezve. A költségvetésben a tartalékoknál pályázati alapot is hagytak,
ha valaki remek ötlettel, pályázati lehetıséggel jön, akkor azt átmenetileg, vagy tartósan tudjuk
segíteni.
Összegzésként elmondta, hogy bízik abban, hogy az APEH kérdés számunkra kedvezıen fog lezárulni
és nem húzódik át a jövı évre.
A 2004. évi költségvetés 3.258.100 E Ft bevétellel, 3.338.100 E Ft kiadással , 141.585 E Ft hiánnyal
van elfogadva, melybıl a vitatott APEH tételt levonva 2.361 E Ft a tényleges hiány.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy az
elıterjesztésben lévı határozati javaslatot fogadják el, és hozzák meg határozataikat.
Felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy elsıként a polgármesteri illetmény változásáról hozzák meg
határozatukat.

64

A Képviselı-testület 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2003. évi XLV tv. 38. és 127. § által biztosított jogkörében
eljárva 2004. január 1. napjától Dr. Dávid Imre polgármester illetményét bruttó 429.000,-Ft/hó-ban
állapítja meg, mely az illetményalap 13 szorosa.
A költségtérítést, a módosított 1994. évi LXIV törvény 18. § (2) bekezdése alapján, választása szerint
költségátalány formájában, 107.250,-Ft/hó összegben határozza meg, mely az illetményének 25 %-a.
A megállapított költségátalány részét nem képezik a nem kizárólagosan polgármesteri használatban
lévı hivatali személygépkocsi használatával kapcsolatban felmerülı költségek (parkolási díj,
autópálya díj, benzinköltség).
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet készítésekor
vegye figyelembe az illetményváltozás és a költségátalány összegét.
Határidı: azonnal

Felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a Jókai úti óvoda mőködtetésével kapcsolatban hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Jókai Úti Óvodát a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda tagintézményét, mint költségvetési szervezeti egységet 2004. június 30.
napjával a 2003/2004. nevelési év végével megszünteti.
Képviselı-testülete utasítja az intézményvezetıt, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy az épület profilkötöttséggel történı bérbeadását
szolgáló intézkedéseket tegye meg, egyben kimondja , hogy a bérleti szerzıdés olyan személlyel
köthetı meg aki KHT formában mőködik, közhasznúsági fokozattal rendelkezik, illetve aki a
tevékenységének tényleges megkezdésére a Kht.-vá átalakulást a közhasznúsági fokozat
megszerzésével vállalja. Az Óvoda dolgozói közül elınyt élvez az a személy, aki a fent felsorolt
kritériumoknak megfelel.
Határidı:
Felelıs:

2004. június 30.
Fülöp Istvánné intézményvezetı a létszámleépítéssel, összefüggı intézkedésekkel
kapcsolatban
Dr. Dávid Imre polgármester az épület bérbeadásával, összefüggı intézkedésekkel
kapcsolatban

Dr. Dávid Imre polgármester a határozatok meghozatalát követıen felkérte a képviselıket, hogy
fogadják el Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési rendeletét.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2004.(……)KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetésérıl

3. napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné asszonyt a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy
tulajdonképpen a költségvetésnek része a támogatást szolgáló alapok. Minden évben, amióta az
önkormányzat bevezette az ifjúsági-, sport- és civil szervezetek támogatási alapját, azt meghirdeti,
közzéteszi, ezt tesszük ebben az évben is. 2004. március 31-ig lehet beadni a fenti alapokra a
pályázatokat, az erre a célra elkészített pályázati őrlapon, a Polgármesteri Hivatalban, Keresztesné
Jáksó Éva oktatási elıadónál.
A Humánpolitikai Bizottság ülésén több dologgal több dologgal kapcsolatban folytattak eszmecserét.
Felvetıdött például, hogy jó-e egyáltalán a pályázati kiírásunk? Elmondása szerint jó, csak vannak
olyan emberek, melyek néhány dolgot vitatnak. Ilyen pl.: civil szervezetek támogatási alapra politikai
tevékenységet folytató szervezet pályázhat-e, vagy sem. Pályázhat-e a sportalapra olyan
sportszervezet, aki nem rendelkezik bírósági bejegyzéssel. Pályázhat-e nem gyomaendrıdi
bankszámlával rendelkezı a fenti pályázatokra. A bizottság véleménye 4 igen és 2 ellenszavazat
mellett, hogy a Képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg határozatát.
Tímárné Kozma Ágnes képviselı felszólalásában elmondta, hogy egy évvel ezelıtt ugyanebben a
témában elmondta véleményét. A civil szervezeteket tekintve véleménye szerint egyre nagyobb
szükség van rájuk. A pályázati kiírás így szól: a támogatási alapra politikai tevékenységet folytató
szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati
választásokon jelölı szervezetként jelöltet állított.
Meglátása, hogy helyi önkormányzati választáson azért indíthat jelöltet, mert a lakosságért tesz, a
lakosságnak a szociális ellátásáért. Államilag átruházott feladatokat vállalnak át a civil szervezetek,
ezért is jó, ha együttmőködnek az önkormányzattal. Elmondása szerint a civil szervezetek
alapszabályában általában országgyőlési- és megyei képviselıt nem állíthatnak, de önkormányzati
képviselıt igen.
A fentiek figyelembevételével módosító indítványként kívánta beterjeszteni, hogy a „civil szervezetek
támogatási alap” pályázati kiírásában az „önkormányzati választáson” szót töröljék. Helyesen így
szerepeljen a pályázat feltételeinél, hogy: „Politikai tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési
választásokon jelölı szervezetként jelöltet állított.”
Jenei Bálint bizottsági elnök egyetértett a képviselı asszonnyal abban, hogy a civil szervezeteket
támogatni kell, de véleménye szerint jogi probléma adódhat, melyen a Kecsegés-zugi Egyesület is
keresztülesett.
Amikor az egyesület tagjai a SZJA 1 %-ával kapcsolatban megtették felajánlásaikat, az APEH és a
bíróság is felhívta figyelmüket, hogy bele kell venniük az alapszabályba, hogy az egyesület semmiféle
politikai tevékenységet nem folytat, sem országgyőlési-, sem önkormányzati választáson nem indul,
sıt jelöltet sem támogat.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a képviselı asszony által
beterjesztett módosító indítványt szavazzák meg, az alábbiak szerint: a „civil szervezetek támogatási
alap” pályázati kiírásában az „önkormányzati választáson” szót töröljék. Helyesen így szerepeljen a
pályázat feltételeinél: „Politikai tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési választásokon jelölı
szervezetként jelöltet állított.”
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A Képviselı-testület 4 igen szavazat mellett elutasította a módosító indítványt.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a határozati javaslat
szerint hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/2004. (II. 26.) KT sz. határozata

1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2004. évi Ifjúsági
alap felhasználására.
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltése, a gyermekeknek,
tanulóifjúságnak szervezett táborok, programok támogatása.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A
pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı szervezetként
jelöltet állított.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelızı évben az ifjúsági alapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be a
Képviselı-testületnek
A pályázó az elnyert összeggel tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles elszámolni.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
Adatlap igényelhetı:

A pályázatok
benyújtásának határideje
Elbírálási idıpontja

A pályázatokat a
következı címre kérjük
megküldeni
Határidı:
Felelıs:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
2004. március 31. 12 óráig.
2004. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésén.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2004. évi Sport alap
felhasználására.
A pályázat célja: a településünkön mőködı olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentıs
eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új
sportágak beindításával is elısegítik a fiatalság egészségmegırzését, a rendszeres testedzést. Jelentıs
szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerősítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrıd Városban mőködı, bírósági bejegyzéssel rendelkezı
sportszervezetek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
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A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak
tekintendı. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkezı sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati
támogatásban részesülı sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrıd
Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni. Az igényelt támogatási összeget
féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı szervezetként
jelöltet állított.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelızı évben a sportalapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be a
Képviselı-testületnek.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást a köztartozásokról.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységérıl szóló beszámolót benyújtani a Képviselı-testület
részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
Adatlap igényelhetı:

A pályázatok
benyújtásának határideje
Elbírálási idıpontja

A pályázatokat a
következı címre kérjük
megküldeni
Határidı:
Felelıs:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
2004. március 31. 12 óráig.
2004. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésén.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2004. évi “Civil
szervezetek támogatási alap” felhasználására.
A pályázat célja: Gyomaendrıd Város területén mőködı civil szervezetek, magánszemélyek
támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek,
magánszemélyek. (Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elınyt élvez az a pályázó személy vagy
szervezet, aki tevékenységével jelentısen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik,
magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív jellegő, a lakosság aránylag nagy létszámának
biztosít tartalmas kulturált szabadidı eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai
és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A támogatási alapra
politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minısül, ha az
országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı szervezetként jelöltet állított.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelızı évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást
nyújtottak be a Képviselı-testületnek.
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A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási összeg felett - amelynek
90 napot meghaladó köztartozása van, illetve kizártnak tekintendı az a magánszemély, akinek az
Önkormányzat felé adótartozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott
igazolást a köztartozásokról, illetve a magánszemély esetében a Gyomaendrıd Város Polgármesteri
Hivatalának Adóhatósága által kiadott igazolást az adótartozásról.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és 100.000.-Ft támogatási összeg felett a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai
tevékenységérıl is beszámolót benyújtani a Képviselı-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
Adatlap igényelhetı:

A pályázatok
benyújtásának határideje
Elbírálási idıpontja

A pályázatokat a
következı címre kérjük
megküldeni
Határidı:
Felelıs:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
2004. március 31. 12 óráig.
2004. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésén.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

4. napirendi pont
A Selyem Úti Óvoda és a Blaha Úti Óvoda kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatását és kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület korábban
hozott egy olyan határozatot, amelynek az volt a lényege, hogy a közoktatási megállapodás keretében
mőködtetett óvodák esetében, amennyiben a költségvetési törvény változása miatt szükséges azok
átalakulása egyéni vállalkozóból közhasznú társasággá, akkor az átalakulással kapcsolatos költségeket
az önkormányzat támogatásként biztosítja az átalakulóknak. Az átalakulási folyamat Kht.-vá lezárult
minden egyes érintett intézménynél, a cégbíróság a közhasznú társaságokat nyilvántartásba vette. Az
átalakulás költségviselésével kapcsolatban az utolsó momentumhoz érkezett a Képviselı-testület.
Pontosítani szeretné az elıterjesztést, mivel a többi intézménymőködtetı vagy fenntartó is jelzett
igényt a Képviselı-testület felé, annak ellenére, hogy kérelmüket írásban még nem nyújtották be. A
kérelem lényege, hogy az önkormányzat biztosítsa egyrészt a társasági adóvonzatát az átalakulásnak.
Másrészt volt egy idıszak az átalakulási folyamat elhúzódása miatt, amikor a 2003 szeptemberétıl
fellépı gyermekek tekintetében nem kapták meg a mőködtetık a teljes, 100 %-os állami normatívát,
hanem a normatívának a költségvetési törvényben meghatározott részét, azaz 30 %-át.
A Képviselı-testület elıtt lévı kérelem lényege, hogy a társasági adót, illetve ezt a normatíva kiesést
biztosítsa az önkormányzat az átalakulóknak. A kérelemben vissza nem térítendı támogatásként
szerepel az elıterjesztés mellékletében, hogy adja meg az önkormányzat ezt a támogatást, a korábbi
költségviseléshez igazodóan (ügyvédi költség, könyvvizsgáló, és egyéb díjak, amik számlák alapján
nyomon követhetık voltak.)
A határozati javaslatban visszatérítendı támogatásként szerepel, tehát hogy pénzeszközt adjon át az
önkormányzat a külsı szervek, most már közhasznú társaságok részére azzal, hogy az átadott
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pénzeszközt ebben a költségvetési évben térítse vissza az intézmény. Változatlanul, ezen határozati
javaslat elfogadását kérné a Képviselı-testülettıl, a kérelemben szereplıkkel ellentétben. Azzal
egészíteni ki, hogy amennyiben normatíva kiesés más közhasznú társaságoknál van, a 2003-ban induló
gyermeklétszám miatt, illetve társasági adó vonatkozásában, a társasági adó megfizetése gondot okoz,
akkor biztosítson az önkormányzat visszatérítendı támogatást számukra azzal, hogy a tényleges,
esetlegesen vissza nem térítendı támogatás meghatározására a Képviselı-testület márciusi ülésén
térjen vissza.
Azért javasolná a Képviselı-testületnek az alábbi módosítást, mert valóban a társasági adó megfizetése
és a normatíva kiesés együttesen a Kht.-k részére valóban nagy terhet jelent, figyelemmel a
költségvetési pozíciójukra. Az, hogy milyen formában történjen a segítségnyújtás, véleménye szerint a
márciusi Képviselı-testületi ülésen kellene dönteni, a következık miatt. Egyrészt, milyen
vagyontárgyakkal jött létre ez a Kht.? A vagyonbevitel hogyan történt – mely nem mindegy a társasági
adó meghatározásának tekintetében. Ezt adott esetben könyvvizsgálók bevonásával is szükségesnek
tartja megvizsgálni, és ennek függvényében lehet eldönteni, hogy a társasági adó milyen mértékben
kapcsolódik az átalakuláshoz. A normatíva visszafizetési kötelezettség sem egyértelmő számunkra,
hiszen ezt a normatívát felvették, igénybe vették, használták, és 2003 ıszén kaptak az óvodavezetık
egy levelet, hogy amennyiben 2003. december 31-ig az átalakulási folyamat nem zárul le, akkor
normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezik. Tehát volt olyan óvoda, aki nem vette igénybe a
normatavát, és volt olyan, aki igénybe vette a normatívát. Meglátása, hogy szükséges egy további
vizsgálatot ezzel kapcsolatban a Képviselı-testületnek lefolytatni és eldönteni azt, hogy ezt a
pénzeszköz átadást végérvényesíti, vagy pedig az adott igénybevevınek ebben a költségvetési évben
vissza kell fizetni. Ennek a lehetısége megvan, hiszen az önkormányzati támogatásból levonható ez a
támogatási összeg. Az tény és való, hogy ahol ez problémát okozhat, ott a szükséges segítségadást mg
kell adni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı felszólalásában a többi óvoda helyzetére szeretett volna kitérni.
De ez a Jegyzı úr által elmondottak szerint a márciusi testületi ülésen kiderül. Kérdése, hogy miért
kell társasági adót fizetnie az óvodáknak?
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy az átalakulás során
a vagyonbevitellel kapcsolatos társasági adófizetési kötelezettségrıl van szó. Nem mindegy, hogy
milyen mértékő vagyontárgyakkal hozták létre ezt a társaságot. Ennek megfelelıen változik a társasági
adófizetési kötelezettség is. Véleménye, hogy ezt meg kell vizsgálni, és akkor lehet látni, hogy
tulajdonképpen a társasági adó hogyan illeszkedik az átalakulási folyamathoz. Meglátása, hogy errıl
dönteni most mechanikusan nem lehet.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kht.-vá átalakult óvodaüzemeltetık részére,
figyelemmel a 69/2003 (III.27.) KT sz. határozatra, 2004-ben visszatérítendı támogatás
igénybevételéhez lehetıséget biztosít, az átalakulás miatt keletkezı társasági adó
megfizetéséhez, illetve normatíva visszafizetéséhez, abban az esetben, ha az erre irányuló
kérelemben az üzemeltetık tételesen kimutatják az átalakulás miatt fizetendı társasági adó
nagyságát, és a megfizetendı normatívát.
A Képviselı-testület a támogatási forma esetleges megváltoztatásáról külön kérelem
alapján, könyvvizsgáló bevonásáról az ok felmerülését követı következı havi testületi
ülésén dönt.
Határidı:

2004. április 29.
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Felelıs:

Dr. Csorba Csaba jegyzı

(Ifj. Dógi János képviselı megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)

5. napirendi pont
Hulladékgazdálkodási Terv készítésére érkezett árajánlatok értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét a napirend pont lényegi ismertetésére.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, az Országgyőlés döntése alapján, amelyben jóváhagyta az
országos hulladékgazdálkodási tervet, a települési önkormányzatoknak is el kell készíteni a helyi
hulladékgazdálkodási tervet. A terv elkészítésére három árajánlat lett bekérve, a Békés megyei
Környezet és Természetvédelmi Kft, a Duplex Kft., és a Békés Mérnök Kft-tıl. Az ajánlatokban a
vállalt teljesítési határidı megfelel a jogszabály által elıírt teljesítési határidınek (2004. augusztus). A
két legkedvezıbb ajánlatot a Duplex Kft és a Békés Mérnök Kft. adta, 1.5 millió Ft+ ÁFA ajánlati ár
és 2004. július 31.,illetve 2004. augusztus 2. –i teljesítési határidıvel.
A bizottság javaslata: az eddigi referenciák és a megfelelı munkakapcsolat alapján a Békés Mérnök
Kft.-t javasolja megbízni a település hulladékgazdálkodási tervének elkészítésével.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a képviselıtestület tagjait, van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás a képviselık részérıl nem hangzott el a bizottság javaslatát egyhangú 18 igen szavazattal
támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/2004. (II.26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a település Hulladékgazdálkodási Tervének
elkészítésével a legkedvezıbb ajánlatot tevı Békés Mérnök Kft.-t (5600. Békéscsaba,
Pásztor u. 34.) bízza meg 1.500.000 Ft +Áfa, azaz bruttó 1.875.000 Ft vállalási áron.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester

6. napirendi pont
Környezetvédelmi Program készítésére érkezett árajánlatok értékelése
Csányi István bizottsági elnök az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az országgyőlés a Nemzeti
Környezetvédelmi Program készítésével párhuzamosan kötelezte az önkormányzatokat a települési
környezetvédelmi program elkészítésére. A tanulmánynak tartalmaznia kell a település természetes és
épített környezetének állapotát és azok védelmének koncepcióját. A program megvalósítására a
megyei Területfejlesztési Tanács 2.7 millió Ft pályázati támogatást biztosított.
A jogszabályi tanulmány elkészítésére három árajánlatot kértek be, a Flexium Kft, a Békés megyei
Környezet és Természetvédelmi Kft és a Duplex Kft-tıl. Az ajánlatok teljesítési határideje belefér az
elszámolási kötelezettség határidejébe (2004. december 31.), így az értékelés során a legkedvezıbb
árajánlatot tevı céget részesítették elınybe, nevezetesen a Békés megyei Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Kft-t, 2.8 millió Ft+ Áfa ajánlati ár, és 2004. december 15-i teljesítési határidı.
A bizottság nevében kérte a képviselıket a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.
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A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/2004. (II.26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a település Környezetvédelmi Programjának
elkészítésével a legkedvezıbb ajánlatot tevı Békés Megyei Környezet- és
Természetvédelmi Kft.-t (5600. Békéscsaba, Alsó Körös sor 2.) bízza meg 2.800.000 Ft
+Áfa, azaz bruttó 3.500.000 Ft vállalási áron.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. december 31.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester

7. napirendi pont
Mirhóháti u. 8. szám alatt felépítendı Idısek Otthona közbeszerzési eljárás lefolytatására
beérkezett árajánlatok értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
röviden ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, a 2004. évi költségvetésben a kiemelt beruházások
között szerepel a Mirhóháti u. 8. alatt felépítendı Idısek Otthona. A bruttó 195.000 e Ft bekerülési
költségő beruházáshoz a pályázaton 136.500 e Ft vissza nem térítendı támogatást sikerült elnyerni. A
beruházás kivitelezıjének kiválasztásár közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyre három db
árajánlatot kértek be a Békés Mérnök Kft, Dr. Técsy Gyula egyéni ügyvéd és a Duplex Kft-tıl. Az
ajánlati árakat figyelembe véve a legkedvezıbb ajánlatot tévı cég a Duplex Kft, - 960.000 Ft + ÁFA ,így az elızetes referenciák alapján a bizottság javasolja, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításával
a Duplex Kft-t bízza meg a képviselı-testület.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/2004. (II.26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mirhóháti u. 8. számú ingatlanon létesítendı
Idısek Otthona építési munkáival kapcsolatban a módosított 1995. évi XL. törvény szerinti
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a legkedvezıbb ajánlatot tevı Duplex Kft.-t (5600.
Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) bízza meg 960.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.200.000 Ft vállalási
áron.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Pályázat benyújtása a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal SAPARD pályázati felhívására
a Kner tér kialakítása érdekében
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Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a Kner tér kialakítása
érdekében további pályázatot nyújtanának be. A tervezett beruházás összköltsége 24 millió Ft, az
igényelt támogatás 18 millió Ft – az összköltség 75 %-a- a saját forrás pedig 6 millió Ft (25 %), mely a
2004. évi költségvetésben elkülönítetten rendelkezésre áll.
Kérte a képviselı-testületet, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal A falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és
megırzése támogatására kiírt SAPARD pályázati felhívására a Kner emléktér kialakítása
érdekében, melynek költségtervezete az alábbi:
A beruházás forrásösszetétele:
A fejlesztéshez biztosított saját forrás:
A fejlesztéshez igényelt MVH SAPARD pályázati támogatás:
A beruházás összköltsége:

6.041.000 ,- Ft (25%)
18.123.000,- Ft (75%)
, 24.164.000- Ft (100%)

A pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a képviselı-testület a 2004. évi költségvetési
rendeletében biztosítja.
A képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2004. március 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

9. napirendi pont
Ajánlati felhívás a VI. Nemzetközi Halfızı verseny megrendezésére
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, elıljáróban a mellékelt ajánlati felhívás kiegészítését kérte a
képviselı-testülettıl, miszerint a 3. pont „gyomaendrıdi székhelyő” meghatározással egészüljön ki.
Az ajánlati felhívást a véleményezı bizottságok nem tárgyalták, ennek oka, hogy amennyiben a most
megjelentetésre kerülı felhívásra nem lesz pályázó, úgy azt újból meg lehet hirdetni a gyomaendrıdi
székhelyő meghatározás nélkül. Az ajánlati ár az önkormányzati támogatás mértéke. Referenciaként
kérik a szükséges színpad, fény és hangtechnika leszervezését, biztosítását itt nem tulajdonjogot
kérnek, hanem használati jogosultságot, ami bérleti díjtól kezdve bár mi más lehetséges.
A híresztelésekkel ellentétben, ez nem egy elıre eldöntött pályázat, hiszen az ajánlati felhívásból is
látszik, hogy ténylegesen nyílt a pályázat lehetısége. Adott esetben több helyi vállalkozó is
összeállhat, csak a megfelelı jogosultságokat kell igazolni, a képviselı személyét kell meghatározni.
A konkrét rendezvények az ajánlati dokumentációban szerepelnek, a korábbi évekhez hasonló
összeállított programokra lehet ajánlatot tenni, melynek egyik része a halfızı verseny, ahol a
szervezést is biztosítani kell a rendezınek. Az ajánlatok leadásakor már azt is be kell mutatni, milyen
koncertet kötött le, és ahhoz milyen rendezvényeket kíván még kapcsolni. A rendezvényre az
önkormányzat költségvetésében van elkülönítve pénzeszköz, az ajánlatok elbírálásánál az részesül
elınybe, aki kevesebb önkormányzati támogatást igényel. A szervezınek számlákkal el kell számolni
az önkormányzat felé.
Jakus Imre képviselı meg kívánta jegyezni, hogy a program igényességére is térjenek ki az ajánlati
dokumentációban.
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További érdemi hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a Jegyzı úr által elmondottakra is
figyelemmel egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a VI. Nemzetközi Halfızı verseny
lebonyolítására meghirdetendı pályázati felhívást, és felhatalmazza a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot az ajánlati dokumentáció elfogadására, valamint a beérkezett
pályázatok elbírálására.
Határidı: a pályázat meghirdetésére: a Gyomaendrıdi Híradó 2004. márciusi számának
megjelenéséig
Felelıs: Csíkné Tímár Éva bizottsági elnök

10. napirendi pont
Az endrıdi Tájház és Közösségi Ház 2003. évi tevékenységérıl készült beszámoló
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Szonda István urat a Tájház vezetıjét, majd megkérdezte
kíván e szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz.
Hozzászólás Szonda István részérıl nem volt. A Polgármester az írásos beszámolót annyiban
összegezte, hogy a tájház a feladatát, szerepét betölti, az ott végzett munkát a véleményezı bizottság
pozitívan értékelte.
Érdemi hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt, a polgármester megköszönte a végzett munkát,
további sok sikert kívánt, majd felkérte a képviselıket a beszámolók elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szonda István a Tájház és
Helytörténeti Múzeum vezetıjének beszámolóját a 2003. évi munkájáról.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Molnár Borbála vezetı
népmővelı beszámolóját a Közösségi Házban 2003. évben végzett munkáról.
Határidı: azonnal

11. napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2002. második félévérıl és a 2003. év munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a beszámolót valamennyi bizottság tárgyalta, és javasolták a
képviselı-testületnek annak elfogadását.
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Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem hangzott el, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 2002. második félévérıl és
a 2003. év munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidı: azonnal

12. napirendi pont
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az önkormányzati támogatásban részesülı sportszervezetek
kötelesek eredményeikrıl évente egy alkalommal beszámolni a Képviselı-testületnek. Támogatásban
15 sportszervezet részesült a 2003-mas évben, ebbıl 12 szervezet tett eleget beszámolási
kötelezettségének. A Pénzügyi Osztályának tájékoztatása szerint a Sportegyesületek által 2003. évben
elnyert támogatások pénzügyi elszámolása az elıírt határidıre 2004. január 31. napjára rendben
megtörtént.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el, egyben hívja fel a Humánpolitikai
bizottság figyelmét, hogy a 2005. évi sportalap felosztásánál csak az a Sportegyesület részesíthetı
támogatásban, mely egyesület szakmai beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének eleget
tett.
A Képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
51/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a sportszervezetek
beszámoltatásáról szóló tájékoztatót, és egyben felhívja a Humánpolitikai Bizottság
figyelmét, hogy a 2005. évi Sportegyesületek támogatására szolgáló Alap felosztásánál csak
az a Sportegyesület részesíthetı támogatásban, mely egyesület szakmai beszámolási és
pénzügyi elszámolási kötelezettségének eleget tett.
Határidı: azonnal

13. napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrıd Város Önkormányzata által „Mikrohullámú adat kommunikációs
végpont térítésmentes létesítése” címmel meghirdetett pályázat állásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt röviden ismertesse a beszámoló
lényegét.
Megyeri László aljegyzı elmondta, mint emlékezetes az önkormányzat a SAPARD pályázaton is
nyert forrást mikrohullámú alternatív szélessávú digitális internet elérésre, a városon belüli sugárzás,
illetve a végpontok létesítése. Erre az önkormányzat írt ki pályázatot, amely kétszer jelent meg a
Gyomaendrıdi Híradóban, illetve az interneten. Az elsı fordulóban nem döntött a képviselı-testület,
mivel a közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Második fordulóban 2003. december 31. napáig
lehetet újabb pályázatot benyújtani, melyre aztán 52 pályázat érkezett – 1 pályázó visszalépett. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a képviselı-testülettıl kapott felhatalmazás alapján február 17-i
ülésén döntött a nyertes pályázókról. A Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az 5 csoportos
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végpont megbontásával mind az 51 formailag megfelelt és idıben beérkezett pályázatot támogatásban
részesíti és részükre az egyéni felhasználói végpontot biztosítani tudja.
Információi szerint március 10-15 között kerül sor az antenna elhelyezésére a víztornyon, majd
március végén, április elején kezdik meg a végpontok telepítését. Bízik abban, hogy az április 23-i
ünnepségre a mikrohullámú adatátvitel is mőködıképes lesz.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a képviselıtestület tagjait van e kérdésük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület a beszámolót egyhangú 18 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
„Mikrohullámú adat kommunikációs végpont térítésmentes létesítése” címmel meghirdetett
pályázat jelenlegi állásáról szóló beszámolóját, és felhatalmazza a Bizottságot a szükséges
lépések megtételére.
Határidı:

azonnal

14. napirendi pont
Megállapodás gyermekjóléti és családsegítı szolgálat feladatellátásra
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, ez a napirendi pont szorosan kapcsolódik a soron következı
a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás megállapodásának módosítása tárgyú
napirendi ponthoz. Lényegében a társulási megállapodás módosítását azért javasolnák, mert szeretnék,
ha a családsegítı központ által ellátandó feladatok bekerülnének a társulás tevékenységi körébe. Ennek
azért lenne jelentısége, mert így megkaphatnák rá a kiegészítı állami normatívát. A jelenlegi
formában viszont ez nem megoldható, szükséges egy intézményfenntartó társulást létrehozása. Az
említett társulás létrehozásával a közeljövıben foglalkozni kell, annál is inkább, mert a családsegítı
központ mőködése folyamatosan növekszik, az állami normatíva igénybevételével viszont ezek a
költségek jelentıs mértékben csökkenthetık lennének.
Összegezve: a feladatellátásra kötendı megállapodás maradt az eredeti tartalommal, amikor is a
legszükségesebb bérkiadásokhoz járulnak hozzá a szolgáltatást igénybe vevı települések. Ezek az
érintett települések az intézményfenntartó társulás létrehozásában partnerek lennének, ezt viszont
elıször a képviselı-testületnek kellene megvizsgálni.
A társulási megállapodás módosítását illetıen a tervezet tartalmaz egy olyan kiegészítést, hogy amikor
társulási formában ellátható feladatok teljesítése felmerül, akkor az érintett önkormányzatok kötelesek
megvizsgálni, hogy az ellátás társulási formában megoldható és teljesíthetı e. Bár gyakorlati
következménye nincs, de még is csak arra ösztönzi a társulási tagokat, hogy tárgyalják meg ennek
kérdését.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd kérte a képviselık
véleményét, hozzászólását.
Hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el, a képviselı-testület az elhangzottakra
is figyelemmel egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodást köt Örménykút Község Önkormányzatával visszamenıleg
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2004. január 01.-tıl 2004. december 31.-ig a gyermekjóléti és családsegítı szolgálat
feladatellátásra. A feladatellátást a Városi Családsegítı Központ önkormányzati intézmény
közalkalmazott szakembere végzi el.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodást köt Hunya Község Önkormányzatával visszamenıleg 2004.
január 01.-tıl 2004. december 31.-ig a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra. A
feladatellátást a Városi Családsegítı Központ önkormányzati intézmény közalkalmazott
szakembere végzi el.
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodást köt Csárdaszállás Község Önkormányzatával visszamenıleg
2004. január 01.-tıl 2004. december 31.-ig a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra. A
feladatellátást a Városi Családsegítı Központ önkormányzati intézmény közalkalmazott
szakembere végzi el.
Határidı: azonnal

15. napirendi pont
„Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás megállapodásának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselı-testületet, hogy a fenti napirendi pont kapcsán a
Jegyzı úr által e témában adott tájékoztatásra is figyelemmel a társulási megállapodás módosítását
fogadják el az elıterjesztés szerint.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési
Társulás Megállapodásának módosítását elfogadja.
Határidı: azonnal

16. napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratás idıpontja
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a 2004/2005-es nevelési – illetve tanévre történı beíratás
javasolt idıpontja: március 29,30,31.
Kérte a képviselı-testületet az idıpontok elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város közigazgatási területén
mőködı óvodákban és általános iskolákban a 2004/2005-es nevelési- illetve tanévre történı
beíratást március 29, 30, 31 napokra rendeli el. Utasítja az óvodák és általános iskolák
vezetıit, hogy a beíratás idıpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.
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Határidı: kihirdetés idıpontja: 2004. március 1.
Felelıs: Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi

17. napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okiratának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdık tájékoztatásra elmondta, a Kft. tevékenységének
felülvizsgálata alapján az alapító okirat az alábbiak szerint kerülne módosításra: szoftverkészítés, szaktanácsadás” megnevezéső tevékenységi kör törlésre kerül, továbbá a törlésre kerül a szennyvíz,
hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás tevékenységi kör, amelynek helyébe lép a szennyvíz
győjtése, kezelése, hulladékgyőjtés-kezelés és a szennyezıdésmentesítés. Az alapító okirat egyéb
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a véleményezı bizottságok által is elfogadásra javasolt alapító okirat
módosítást fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
56/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint alapító a Gyomaszolg Ipari
Park Építı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
I.

Az alapító okirat 4./ pontjából a „72.20 Szoftverkészítés, - szaktanácsadás”
megnevezéső tevékenységi kör törlésre kerül.

II.

Az alapító okirat 4./ pontjában a „90.00 Szennyvíz-, hulladékkezelés,
településtisztasági szolgáltatás” megnevezéső tevékenységi kör törlésre kerül, annak
helyébe az alábbi lép:
90.01’03
90.02’03
90.03’03

Szennyvíz győjtése, kezelése
Hulladékgyőjtés, - kezelés
Szennyezıdésmentesítés

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a Békés
Megyei Bíróság Cégbíróságának jelentse be.
Határidı: 2004. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

18. napirendi pont
Gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a gyógyszertárak képviselıit, akik tárgyalási joggal voltak
jelen, majd felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottsági elnökét ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a gyógyszertárak üzemeltetıi beadvánnyal éltek a
polgármester felé, melyben a gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartásának lerövidítését kérik.
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A kérelmet a Humánpolitikai Bizottság megvitatta és úgy foglalt állást, hogy a kisgyermekes családok,
valamint az idısek vonatkozásában az esetleges éjszakai hirtelen állapotváltozások miatt nem
javasolják a gyógyszertárak rövidebb ügyeleti nyitva tartását. A bizottság tagjai visszalépésnek
minısítenék az ügyeleti nyitva tartás idejének lerövidítését. A bizottság javasolja, egyben kéri a város
lakosságát, hogy a gyógyszertárakat kizárólag sürgıs esetben keressék fel éjszaka, az ügyeletes orvos
által „sürgıs” felirattal ellátott recepttel.
A bizottság 3 igen és 5 ellen szavazattal elvetette a kérelmet, mely szavazati arány nagyjából azonos a
háziorvosok által leadott véleménnyel, akik közül 7 egyetértett, és 5 aggályát fejezte ki.
Kérte a képviselı-testület tagjait mondják el véleményeiket a témával kapcsolatban.
Hegedős Jánosné az Aranysas gyógyszertár üzemeltetıje hozzászólásában hangsúlyozta, nem pénzt
kérnek, és nem is az ügyelet teljes eltörlését, csupán azt, hogy egy-egy gyógyszerészre emberileg
elviselhetı terhelés jusson. Jelenleg egy gyógyszerészre péntektıl-péntekig 168 óra folyamatos munka
hárul. Mint köztudott az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az ügyeletet követı napon sem az orvosok
sem a gyógyszerészek nem dolgozhatnak, ami érzékenyen érinti a tagállamok egészségügyét. Jelenleg
az országban gyógyszerész hiány van, így ez a döntés nem tartható be, ezért kérnék az ügyeleti rend
módosítását, hogy az ügyeletet követıen is helyt tudjanak állni, a felelısségteljes munka elvégzéséhez.
A lakosság érdekeit mindig maximálisan szem elıtt tartották, és tarják most is. Életmentı gyógyszer a
központi ügyeleten rendelkezésre áll, ami kibıvíthetı, naponta ellenırizhetı. Szívesen nyújtanak
segítséget a lakosságnak a házi patika összeállításában. Nem visszalépni akarnak, csak egy kis
belátással könnyíteni ezen az ügyeleti renden. Az ügyeletet a gyógyszertárak ingyen látják el, egy-egy
becsöngetés alkalmával csak a rendelet szerinti díjat számíthatják fel, „sürgıs” felirattal ellátott
receptre pedig semmilyen díjat, valamint fele árat sem számolhatnak fel.
Az ÁNTSZ a szóbeli hozzájárulását már megadta, a gyógyszertári ügyeleti szolgálatnak ezt a
könnyített formáját már országszerte kiterjedten alkalmazzák, a megyénkben is több városban élnek
ezzel a lehetıséggel. Az Aranysas gyógyszertár szombati napokon 8.00-12.00 óráig nyitva tart, a
szükséges gyógyszerek akkor még beszerezhetıek, a délutáni ügyelet pedig elkezdıdne 16.00-20.00
óráig, amely idıpont természetesen módosítható, amennyiben úgy gondolja a testület.
Összegezve: számítanak a képviselı-testület megértésére, támogatására.
Ugrin Frigyesné az Endrıdi patika üzemeltetıje a kollegája által elmondottakat annyiban kívánta
kiegészíteni, hogy Mezıberényben egy éve jól mőködik ez a szakaszos ügyeleti rendszer, 17.00-20.00
óráig vannak nyitva. Nem az ügyelet ellátásából akarják kivonni magukat, hiszen az a kötelességük,
csupán a munkakörülményeiket szeretnék emberibbé tenni. 7 x 24 órát készenlétbe, amibıl legalább
10-12 órát aktívan kell ledolgozni, nagyon fárasztó, jól esne egy néhány órás olyan alvás, pihenés,
amikor nincsenek kitéve a nagyon sok esetben indokolatlan becsengetéseknek.
Katona Lajos alpolgármester amellett, hogy megértette a gyógyszerészek problémáját, nem könnyő a
mindenki számára megfelelı megoldást megtalálni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, jelen helyzetben a testület részérıl két megoldás
lehetséges, vagy helyt adnak a kérelemnek, vagy elutasítják. Azt viszont tudni kell, hogy egy hónap
múlva az orvosi ügyeleti rendszer átszervezésérıl – melyre meg van a jelentkezı – a képviselıtestületnek dönteni kell, május 1. után az EU elıírásoknak meg kell felelni. Véleménye szerint
célszerő lenne a gyógyszertári ügyelet kérdését addig elnapolni, és ezzel együtt megtalálni a helyes
megoldást.
Dr. Csorba Csaba jegyzı egyetértett a polgármester úr véleményével. Javasolta a
gyógyszerészeknek, hogy türelemmel várják ki ezt az idıt, amikor az orvosi ügyelet átszervezése miatt
kompromisszumos döntés elérhetı. Jelen helyzetben a képviselı-testület ezt a színvonal csökkenést
biztos nem fogja elfogadni, annál is inkább mert ez egy vállalkozási tevékenység, amelyben a
képviselı-testületet az érdekli, hogy ez a szolgáltatás a lakosság számára a legmegnyugtatóbb módon
legyen ellátva. A feladat ellátásának megszervezése az üzemeltetık dolga, saját belsı ügyük. Ennek
ellenére ezt a problémát kezelni kell, amelyben a képviselı-testület partner lehet az orvosi ügyelet
átszervezése során.
Ugrin Frigyesné gyógyszerész még el kívánta mondani, hogy szóba került az a megoldás is, hogy az
ügyeleti nyitvatartási idın kívül, amennyiben az ügyeletes orvos telefonon átszól, hogy olyan sürgıs
esetrıl van szó, ami nem várhat, ı ott van a gyógyszertárban és kiadja a szükséges gyógyszert. Csupán
azt szeretnék elkerülni, hogy ötpercenként a legkülönfélébb dolgokért zavarják az ügyeletest.
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Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát figyelemmel az elhangzott véleményekre módosító
javaslatként az alábbi javaslatot terjesztette elı:
A képviselı-testület a városban mőködı gyógyszertárak üzemeltetıinek a gyógyszertárak ügyeleti
nyitva tartás idejének lerövidítése tárgyában benyújtott kérelmérıl a döntést elnapolja, és azt együtt
tárgyalja a központi orvosi ügyelet átszervezésének kérdésével.
A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
57/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a városban mőködı gyógyszertárak
üzemeltetıinek a gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartás idejének lerövidítése tárgyában
benyújtott kérelmérıl a döntést elnapolja, és azt együtt tárgyalja a központi orvosi
ügyelet átszervezésének kérdésével.
Határidı: 2004. március 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
A Sikér Kft. fakivágási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István bizottsági elnököt ismertesse a kérelem lényegét.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a Sikér Kft. a Kossuth Lajos utca 2. sz. alatti ingatlanon új
élelmiszer üzletet kíván építeni. A célforgalmat szolgáló útról való kihajtást a Hısök útján az ingatlan
elıtti közterületen álló védett hársfa megakadályozza, ezért kéri engedélyezni a fa kivágását. A
helyszíni bejárás során látható volt, hogy ennek a fának a kivágásával a mellette lévı két fának
biztosítanának életteret. A fák védelmérıl szóló rendelet faérték számítás alapján történı fizetési
kötelezettséget ír elı, amely alapján 165 e Ft-ot kellene befizetni a város Környezetvédelmi alapjára az
engedélyesnek. A befizetett összeg kb. 30-33 db hársfa pótlására lenne elegendı. A Hısök úton ettıl
lényegesen több hársfa pótlására lenne szükség. Annak ellenére, hogy ez a hársfasor 1993 óta helyi
védettség alatt, és egy-egy fának a kivágására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, a bizottság
még is úgy döntött, hogy javasolja a kért hársfa kivágását engedélyezni, tekintettel a város és a
lakosság érdekét szolgáló beruházásra.
Dr. Kovács Béla képviselı meg kívánta jegyezni, hogy a Sikér Kft. tisztességesen járt el, hiszen
engedélyt kért a fa kivágására. Ezzel szemben van olyan cég, aki a harmadik engedély nélküli
fakivágásánál tart.
Dezsı Zoltán képviselı hangsúlyozta, az említetten felül, volt olyan hársfa, ami a szennyvízberuházás
kapcsán került kivágásra engedély nélkül. Egyetértve a bizottság javaslatával azt annyiban javasolta
kiegészíteni, hogy a Környezetvédelmi alapba befizetett 165.000 Ft-ot kizárólag a Hısök úti hársfa sor
pótlására használhatják fel.
Dr. Dávid Imre polgármester további javasolta az volt, hogy a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság a Városüzemeltetési osztállyal közösen egy helyszíni bejárás során mérje fel a Hısök úton a
hiányzó hársfákat, és azon ingatlanok elıtt, ahol bizonyítható, hogy a fa kivágására engedély nélkül
került sor, kötelezzék a tulajdonost annak pótlására.
További érdemi hozzászólás, javaslat nem volt kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a Dezsı Zoltán
által javasolt kiegészítéssel fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul a helyi védettség alatt álló,
a Gyomaendrıd, Kossuth L .u 2. sz. alatti ingatlanon ( hrsz: 157) kiépítésre kerülı
szolgálati útról történı kihajtást akadályozó hársfa kivágásához. A hársfa kivágása
faértékszámítás alapján történı fizetési kötelezettséget von maga után. A 33/2003. (XII. 29.)
KT rendelet szerinti értékszámítás alapján a Gyomaendrıd Város Jegyzıje a hársfa
kivágásával egyidejőleg 165.000,- Ft, azaz Egyszázhatvan ötezer forint fizetésére kötelezi a
kérelmezıt, mely összeget a város Környezetvédelmi Alapjára kell befizetni.
A befizetett összeg kizárólag a Hısök úti hársfasor pótlására használható fel.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyzı

20. napirendi pont
Geszti József Gyomaendrıd, Tóth Á. U. 1.sz. alatti lakos, villamos energia bekötıvezetékének
megvalósításához szükséges 1 db villanyoszlop építésének támogatási kérelme
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a Tóth Á.utcában nincs végig kiépítve a villamos energia
hálózat és a Titász Rt. a vezeték bıvítését nem is tervezi. Ahhoz, hogy Geszti József az ingatlanán
épülı családi ház villamos energia ellátását megtudja oldani olyan fesztávon tudja megoldani, amely
csak egy villanyoszlop elhelyezésével lehetséges. Az 1 db fa villanyoszlop létesítésének költsége
60.000 Ft, melyhez Geszti József kérte az önkormányzat hozzájárulását. Tekintettel arra, hogy a
légvezeték az adott területen nincs kiépítve a bizottság javasolta, hogy méltányossági alapon
támogassák nevezett kérelmét, és az önkormányzat vállalja át a bekerülési költség 50 %-át,
amennyiben az ingatlantulajdonos a 2003. évrıl áthúzódó 4.200 Ft adótartozását rendezi.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a szóban forgó ingatlan és a jelenlegi hálózat
között van e ingatlan. A külterületen végzett hálózatfejlesztésekre vonatkozóan január 1-tıl érvényben
van az a szabályozás, hogy amennyiben 50 méterenként van egy bekötı, úgy a külsı hálózatot a
szolgáltató köteles ingyen kiépíteni. Kérdése, hogy ez a szabályozás vonatkozik e a belterületi
hálózatfejlesztésre is. Ennek érdemes lenne utána nézni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a bizottsági elnök által elmondottakra javasolta a
határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a szóban forgó hálózat bıvítésének Titász általi
finanszírozási lehetıségét meg kell vizsgálni.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
59/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város villamos energia hálózatának bıvítése
kapcsán a 12/2003. (IV.30.) KT rendelet 7.§-ának (8) bekezdése alapján méltányossági alapon
támogatja Geszti József, Gyomaendrıd, Tóth Árpád u. 1. sz. alatti ingatlantulajdonos
kérelmét 1db fa villanyoszlop létesítésére. A bruttó 60.000,-Ft bekerülési költség 50 %-át az
Önkormányzat átvállalja és azt megtéríti Geszti József részére, amennyiben
ingatlantulajdonos 2003. évrıl áthúzódó 4.200 Ft adótartozását rendezi.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy vizsgálja
meg a szóban forgó hálózatbıvítés Titász általi finanszírozási lehetıségét.
Határidı: 2004. június 30.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
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21. napirendi pont
Gyomaendrıd, volt Gyızelem Tsz területén három lakóingatlan tulajdonosainak ivóvíz bekötési
kérelme
Hangya Lajosné bizottsági elnök és mint a szóban forgó lakókörzet képviselıje elmondta, három
ingatlantulajdonos kéréssel fordult a hivatal felé, hogy az ingatlanuk városi hálózatról történı
ivóvízellátásának kiépítését az önkormányzat támogassa, ugyanis jelenleg a vízellátásuk az ott lévı
régi víztoronyból történik, ahonnan annak idején a tsz vízellátása is történt. A kút használaton kívül
van, azt a Vízmő Rt. nem tartja karban, az abból jövı víz ivásra, fızésre nem alkalmas. Mint az
elıterjesztésben is látható a három ingatlan ivóvízbekötésének költsége igen jelentıs – 3 millió Ft-ot
meghaladja – amire az idei költségvetésben nem tudnak fedezetet biztosítani, emiatt a véleményezı
bizottság is elutasításra javasolta. Ennek ellenére meg kellene vizsgálni, hogy 2005-ben mőszakilag
kivitelezhetı lenne e, hogy a 088/8 hrsz-ú ingatlanra becsatlakozó városi hálózatra , a három ingatlant
rákössék. Nyilván, hogy ennek bekerülési költsége kevesebb lenne.
Csányi István bizottsági elnök hangsúlyozta, a képviselı asszony által említett megoldás a bizottsági
ülésen is felvetıdött, de attól a Vízmő Rt., mint szolgáltató elzárkózott, nem járul hozzá. Kétségtelen,
hogy ott a vízivásra, fızésre nem alkalmas, de közel 4 millió Ft-ot beruházni három olyan ingatlanra,
melyek együttes értéke nem tesz ki ekkora összeget, a jelenlegi anyagi helyzetben az önkormányzat
felvállalni nem tudja.
Szujó Zsolt a Városüzemeltetı osztály vezetıje tájékoztatásként elmondta a Vízmő Rt. elızetes
nyilatkozata szerint a vasúttól induló vezetéktıl kiindulva lenne megoldható az ingatlanok rákötése,
úgy, hogy a kiépítendı vezeték magánvezeték lenne, melynek esetleges meghibásodásáért a Vízmő Rt.
nem vállal felelısséget, annak javítási költsége a három ingatlan tulajdonost terhelné.
Rau József képviselı véleménye szerint sincs értelme ilyen nagyságrendő beruházást végrehajtani
három ingatlan fızési és ivóvíz ellátására. A volt Tsz területén mőködı vállalkozók mindegyike
önállóan kötött rá a városi hálózatra.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, a határozati javaslatot
annyiban javasolta módosítani, hogy a kiépítést ne csak 2004-ben, hanem egyáltalán ne támogassák,
figyelemmel a magas bekerülési költségre. Amennyiben az érintett lakók ettıl kedvezıbb, kisebb
bekerülési költséggel találnak megoldást, úgy azt újból terjesszék elı.
A képviselı-testület egyetértve a polgármester javaslatával, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a volt Gyızelem Tsz. területén lévı három
lakóingatlan (Csizmadia Kálmán, VI.ker. 510., Szeretı Bálint, VI.ker. 510/1., Alt Lászlóné,
VI. ker. 533.) ivóvízbekötésének bekerülési költségeinek finanszírozására nem tud anyagi
fedezetet biztosítani, ezért annak kiépítését nem támogatja.
Határidı: 2004. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
(Hangya Lajosné képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 17 fı.)

22. napirendi pont
Kádár Péter javaslata új köztéri alkotás létesítésére
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Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Kádár Péter urat a Kner embléma háromdimenziós
megvalósítása a Kner téren címő javaslat beterjesztıjét.
Megkérdezte Kádár urat, kíván e szóbeli kiegészíteni valót tenni az írásos javaslatához.
Kádár Péter megköszönte az ülésre szóló meghívást, majd elmondta, a Kner embléma
háromdimenziós megvalósítása már akkor eszébe jutott, amikor annak idején a Tompa u. és a Fı út
sarkán elkészült a Kner Emlékmő. Mővészileg ez a Kner embléma sokat lendítene a mővészi hatáson.
Elsısorban azért ajánlja, mert gyors ránézésre közel visz a nyomdához, eleven hatást kelt, megragadja
a figyelmet, másrészt a Kner-ék fedezték fel azt, hogy jelképnek alkalmas.
Az embléma köztéri változata közül a „gyomaendrıdi kalaplengetısök” nem javasolta, mert vidor,
ami Kner Imre részére semmiképpen nem megfelelı. Javasolta ugyanakkor a Kner Izodor 1931-ben
megjelent a Félévszázad mezsgyéjén c. könyvén lévı figurát, melyrıl kiderül, hogy 1931-ben ez volt a
Kner család jelképe.
Javaslatát a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság negatívan véleményezte, a javaslata
megvalósításának akadályáról szóbeli tájékoztatást kapott. Véleménye szerint a fennálló akadályok
fıleg az egyeztetés hiányából erednek, melyek áthidalhatóak. Egyeztetni szükséges Kungl György
szobrászmővésszel, továbbá a helyi és a békéscsabai Kner Nyomdával.
A korábbi javaslataitól eltérıen a Kungl György szobrászmővész által tervezett csobogókút
megvalósítását támogatja, azzal a javaslattal, hogy a kút szélén helyezzék el a Kner emblémát, ami
hatásos mővészi megoldás lenne. A SAPARD pályázaton ez a terv eséllyel indulna, és bizonyára a
nyomdák is anyagi támogatást nyújtanának. Ugyanakkor nem támogatja annak a tervezett felíratnak a
megjelentetését, miszerint „életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy
szolgálok”. Ez egy csonkított, félbevágott idézet, Kner Imrének egy magán levelébıl melyet Móricz
Miklósnak írt 1942-ben. Kungl György szerint ez Kner Imrének a ars poetica-ja, ez viszont nem igaz.
Összegezve: javasolta, hogy a Kner téren a csobogókút kerüljön megépítésre, a kifogásolt idézet
nélkül. A kút szélén pedig legyen felállítva a Kner embléma háromdimenziós változata.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elhangzott javaslat kissé bonyolítja a helyzetet, mivel a
Kner téren felállítandó csobogókút kivitelezésére az önkormányzat szerzıdést kötött a tervezı Kungl
György szobrászmővésszel, és a kút kivitelezése el is kezdıdött. Ettıl függetlenül a Kádár úr
javaslatát érdemes lenne figyelembe venni, az megfontolandó lehet az önkormányzat számára.
A terveket több ülésen is tárgyalta a képviselı-testület és a lakosság is értesült róla a Gyomaendrıdi
Híradón keresztül. A kút terveit, és a Kádár úr által kifogásolt feliratot a Kner családdal egyeztették,
akik azzal egyetértettek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, semmi akadálya annak, hogy a kút közelében, ahhoz
illeszkedıen az említett alak elhelyezésre kerüljön. Ezt viszont elsıdlegesen egyeztetni kell a Képzıés Iparmővészeti Lektorátussal, ugyanakkor ki kell kérni a kút tervezıjének a véleményét, annak
hozzájárulását. Ezt követıen, pozitív nyilatkozat esetén meg kell kérni a Kner Nyomdának, mint a
logo birtokosának, illetve a logo alkotójának, Kozma Lajos leszármazottainak a hozzájárulását is.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a Kner Család élı leszármazottairól sem.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság nem vetette el ezt az ötletet, azt tovább gondolásra
alkalmasnak tartotta. Az egyeztetési eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a már a megkötött szerzıdéseket
ne sértse, mivel a Kner tér kialakítása lassan a pénzügyi elszámolás felé közeledik.
Összegezve: javasolta a képviselı-testületnek, hogy Kádár úr ötletét ne vessék el, adjanak
felhatalmazást annak megvizsgálására, egyeztetésére az említett szervekkel, majd az eredmény
ismertetése kerüljön a képviselı-testület elé. Természetesen mindennek csak akkor van értelme, ha az
említett szervek az elızetes vélemény megkérésekor nem zárkóznak el ennek kivitelezésétıl.
Ami az idézet helyességét, nem helyességét illeti; a lektorátus ezt is megvizsgálta. Véleménye szerint
ez az idézet arra szolgál, hogy a Kner család a szép és a jóra való törekvéssel akart szolgálni,
megvalósítani bizonyos dolgokat, és ennek csak egy eszköze volt az általa magas színvonalon végzett
nyomdai tevékenység. Ez az idézet, még ha pontatlan is, de méltó a Kner család emlékéhez.
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Jenei Bálint bizottsági elnök maximálisan egyetértett a jegyzı úr javaslatával, figyelemre méltó
ötletrıl van szó, amit körbe kell járni, de az, hogy ebbıl mit lehet megvalósítani, nem csak a
képviselı-testületen múlik.
Az említett idézetet, amely annak idején a Kner Emlékmőre is felkerült, Haimman György, - aki a
Kner Családnak egy olyan tagja, aki minden szempontból tisztában volt a Kner szellemiséggel, azok
gondolatával – teljesen helyén valónak tartott.
Dr. Kovács Béla képviselı sajnálatát fejezte ki azért, hogy Kádár úr nem néhány évvel ezelıtt vetette
fel ezt a rendkívüli javaslatot. Akkor a Kner térre nem kellene kiírni, hogy Kner tér, és az idelátogatók
egybıl tudnák, Gyomaendrıdön járnak, mert ez a szimbólum ragyogóan mintázza a Kner –ék
gondolatát, és mindenki elıtt a Kner kultusz jelenik meg. Sajnos a jelenlegi helyzetben errıl már
lekéstek, de ha a lehetıség meg van arra, hogy az esetleges megvalósításhoz szükséges jogi utat
végigjárják, netán eredményesen, és még anyagi szempontból is kivitelezhetı, úgy egy rendkívüli jó
ötletnek tartotta, ami jó lenne, ha megvalósulna.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, összegezve az elhangzott véleményeket, a határozati
javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra, miszerint a képviselı-testület szükségesnek
tartja megvizsgálni, hogy a Tudás kútjához illeszkedıen a Kner embléma hol helyezhetı el. A
képviselı-testület kérje fel a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos hozzájárulásokat szerezze be.
Egyrészt keresse fel a Gyomaendrıdi Kner Nyomdát, hogy hozzájárul e az embléma közterületen
történı elhelyezéséhez. Másodsorban kérje meg a kút tervezıjének Kungl György
szobrászmővésznek, illetve a Képzı és Iparmővészeti Lektorátus a javaslatát, véleményét. Végezetül,
figyelemmel arra, hogy a Kner embléma szerzıi joggal védett kérje meg az alkotó Kozma Lajos élı
leszármazottainak a hozzájárulását.
A képviselı-testület egyetértve a fenti javaslattal, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem támogatja Kádár Péter javaslatát, mely szerint a
Tudás kútja mővészeti alkotás helyett a Kner embléma háromdimenziós megformált alakja
kerüljön elhelyezésre a Kner tér északkeleti részén. A csobogókút tervei több fórumon
egyeztetésre kerültek, mővészeti kivitelezése elkezdıdött, a tervezı-kivitelezı Kungl György
szobrászmővésszel az önkormányzat szerzıdést kötött a mőalkotás megvalósítására, ezért
annak befejezése indokolt.
Ettıl függetlenül a képviselı-testület szükségesnek tartja megvizsgálni, hogy a Tudás kútjához
illeszkedıen a Kner embléma hol helyezhetı el. A képviselı-testület felkéri a polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos hozzájárulásokat szerezze be. Egyrészt keresse meg a
Gyomaendrıdi Kner Nyomdát, hogy hozzájárul e az embléma közterületen történı
elhelyezéséhez. Másodsorban kérje meg a kút tervezıjének Kungl György
szobrászmővésznek, illetve a Képzı és Iparmővészeti Lektorátusnak a javaslatát, véleményét.
Végezetül, figyelemmel arra, hogy a Kner embléma szerzıi joggal védett kérje meg az alkotó
Kozma Lajos élı leszármazottainak a hozzájárulásait is. Mindezek eredményérıl adjon
tájékoztatást a képviselı-testület soron következı ülésén.
Határidı: 2004. március 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
23. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Kner Imre Gimnázium pedagógusa Pappné Nagy Katalin
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az általa bérelt Hısök u. 66/A. sz. szolgálati bérlakás
bérleti jogviszonyát hosszabbítsák meg részére.
A Hunánpolitikai bizottság a bérleti szerzıdést 2005. június 30. napjáig javasolta meghosszabbítani.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a bizottság javaslatára figyelemmel, hozza meg döntését.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
62/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Pappné Nagy Katalin részére a
Gyomaendrıd, Hısök u. 66/A. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
2005. június hó 30. napjáig meghosszabbítja, de maximum addig még nevezett
közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre Gimnáziummal fennáll
Határidı: azonnal

24. napirendi pont
A Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. megbízása a Gyomaendrıd Liget Fürdı új
fıbejárati épület pályáztatási és kivitelezési munkáinak lebonyolítására
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a képviselı-testület korábbi
döntésében jóváhagyta a fürdı új bejáratának terveit. Az épület pályáztatási és kivitelezési munkáinak
lebonyolításával célszerő a Kft.-t megbízni a határozati javaslatban felsorolt feltételek mellett.
Dezsı Zoltán képviselı a témához kapcsolódóan aziránt érdeklıdött, hogy a beruházás helyén a
kivágott nyírfák helyett, hány lesz telepítve.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, a beruházás befejezését követıen döntenek
majd a környezet helyreállításáról, fásítás, parkoló kialakítás, stb. Ez egy újabb tervezési folyamat
lesz.
Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft-bízza meg a 1298 hrszú ingatlan területén megvalósítandó Gyomaendrıd Liget Fürdı új fıbejárati épület pályáztatási és
kivitelezési munkáinak lebonyolításával az alábbi feltételek mellett:
1. A beruházás lebonyolításához a pénzügyi forrást Gyomaendrıd Város Önkormányzata
biztosítja,
2. Az új fıbejárati épület építési engedélyterv szerinti megvalósításnak, átadásnak határideje:
2004. év április 23.,
3. Az önkormányzat a pályáztatási és kivitelezési munkákat bármikor ellenırizheti.
Határidı: 2005. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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25. napirendi pont
Pályázat Európai Unió-s csatlakozási ünnepség lebonyolítására
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Miniszterelnöki Hivatal pályázati felhívást tett közzé a
települési önkormányzatok számára az Európai Unió-s csatlakozásukat megünneplı helyi
rendezvények megtartásához. Az önkormányzatoknak a tervezett programok költségeinek 30 %-át kell
saját erıként biztosítani, és maximum 1.000.000 Ft támogatásra pályázhatnak. A helyi rendezvények
támogatására kizárólag a 2004. április 30-án és május 1-én megtartott programokra nyújthatók be.
Mivel ez a dátum nálunk egybeesik a Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál idıpontjával, ezért az EU
csatlakozás megünneplését szintén a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola szervezné meg, és a pályázatot
is az intézmény nyújtaná be.
Az elmondottak és az elıterjesztésben leírtak alapján kérte a képviselıket támogassák a pályázat
benyújtását.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
64/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatal által
EUV2 referencia számon kiírt pályázati felhívásra, a városi önkormányzatok Európai Uniós-s
csatlakozás helyi ünnepségének megszervezése és lebonyolítása érdekében.
Igényelt támogatás:
Önkormányzati saját forrás:
A program összköltsége (bruttó):

1.000.000 Ft
500.000 Ft
1.500.000 Ft

A Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a 2004. évi
költségvetésébıl biztosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és
Kollégium-ot, hogy Gy omaendrıd Város Önkormányzatának nevében a felhívásra a
pályázatot a Miniszterelnöki Hivatalhoz benyújtsa, valamint a 2004. április 30-án és május 1jén megrendezésre kerülı Európai Uniós-s csatlakozási ünnepséget megszervezze és
lebonyolítsa.
Határidı: azonnal

26. napirendi pont
Tájékoztató a 2004. április 23-24-én megrendezésre kerülı Gyomaendrıdiek Világtalálkozója
szervezésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselık ötleteit, javaslatait a találkozó programtervezetével
kapcsolatban.
Hozzászólás, javaslat nem volt a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65/2004. (II. 26.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2004. április 23-24-én megrendezésre
kerülı Gyomaendrıdiek Világtalálkozója szervezésérıl szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidı: azonnal

További írásos napirendi pont nem volt, a Polgármester tájékoztatta a jelenlévı érdeklıdıket, hogy az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor:
24.
25.
26.
27.

A jegyzı részére címzetes fıjegyzıi cím adományozásának kezdeményezése
Bencsik Mária kinevezésének meghosszabbítása
Ápolási díj ügyében érkezett fellebbezés elbírálása
Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezések

Megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket van-e bejelentenivalójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kezdeményezte, egy a testvérvárosi kapcsolatokat jelképezı
táblának az elhelyezését az új Kner téren.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a tábla rajzai elkészültek, a képviselı-testület soron
következı ülésére kerülnek elıterjesztésre.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a nyilvános
ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Csíkné Timár Éva
hitelesítı

Babos László
hitelesítı
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