Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
8/2004.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. április 15-i rendkívüli ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Hangya Lajosné,
Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, 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 és Uhrin
Zoltánné osztályvezetık,
Az 1. sz. napirend megtárgyalásánál tárgyalási joggal Fülöp Istvánné
igazgatónı
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 13 fı. Csányi István
képviselı elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Knapcsek Béla képviselı betegség miatt van távol, míg Dezsı Zoltán, Csíkné Timár Éva, Babos
László és ifj. Dógi János képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték. Jegyzıkönyv hitelesítıknek
kijelölte Jenei Bálint és Czibulka György képviselıket.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbi sorrendben javasolta meghatározni:
1. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda teljes rekonstrukciójának benyújtása címzett támogatásra
2. Iskola utca mezıgazdasági összekötı út építése
3. Tüköri-major bekötıút építése
4. Art-Mozi pályázat benyújtása
5. Miss World Hungary 2004 Szépségkirálynı választás középdöntıjének megrendezéséhez
támogatáskérés
6. 8 Békés megyei település köztük Gyomaendrıd Város belterületi vízrendezési programjának
pályázatra történı beadásának támogatása
7. Az önkormányzat 2004. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
8. Utak tulajdonba adására benyújtott kérelmek
9. Agrofém Kft kérelme
10. Bejelentések

A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 13 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
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1. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda teljes rekonstrukciójának benyújtása címzett
támogatásra
2. Iskola utca mezıgazdasági összekötı út építése
3. Tüköri-major bekötıút építése
4. Art-Mozi pályázat benyújtása
5. Miss World Hungary 2004 Szépségkirálynı választás középdöntıjének megrendezéséhez
támogatáskérés
6. 8 Békés megyei település köztük Gyomaendrıd Város belterületi vízrendezési
programjának pályázatra történı beadásának támogatása
7. Az önkormányzat 2004. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
8. Utak tulajdonba adására benyújtott kérelmek
9. Agrofém Kft kérelme
10. Bejelentések
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda teljes rekonstrukciójának benyújtása címzett támogatásra
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint arról már több alkalommal is szó volt, a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda veszélyessé vált, egészségtelen, szabvány alatti és területileg szétszórt,
mőszakilag leromlott épületeinek kiváltására, a Fı úti iskolaegységhez épített új létesítmény
megvalósításához címzett támogatási igényt nyújtanának be. A cél, hogy a korszerő épületbe kerüljön
elhelyezésre az intézmény, így biztosítva a nevelési-oktatási feladatok hatékony ellátását.
Az iskola teljes rekonstrukciójához elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a beruházási
koncepció. A mellékletben a koncepció két változata kerül ismertetésre. Az A változat költségigénye
528 millió Ft, amely 20 %-al több, mint az elmúlt évi pályázati összeg. A B változat teljes beruházási
programjának költségigénye pedig 516 millió Ft. A két változat közül az A változat lenne elınyösebb,
ezért a javaslat, hogy a címzett támogatási igény erre a változatra kerüljön benyújtásra.
Kérte a képviselıket, hogy a két változat áttekintése után, mondják el véleményeiket, esetleges
kérdéseiket.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a Hısök úti épületegység felújítására a Regionális Fejlesztési
Operatív Programra benyújtott pályázatunk befogadásra került.
/ Dezsı Zoltán képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 14 fı./
Hozzászólás, kérdés a jelenlévık részérıl nem hangzott el, a határozati javaslatban foglaltakat a
képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete igénybejelentést kíván benyújtani a 2005. évi
címzett támogatásra a Kis Bálint Általános Iskola és óvoda veszélyessé vált,
egészségre káros tantermeinek kiváltására, a székhelyén (5500 Gyomaendrıd, Fı u.
181.) megvalósítandó, a beruházási koncepcióban vázolt „A” jelő beruházásra. A
címzett támogatás elnyerése esetén az önkormányzat a beruházáshoz 10 % saját erıt
biztosít a 6/2004.(II.1.)KT. sz. rendelete szerint.
E Ft
Elıirányzat
Összesen:
2005.
2006.
Beruházási költség (ÁFA-val együtt) 565.000
226.000
339.000
Saját erıforrás
56.500
22.600
33.900
Címzett támogatási igény
508.500
203.400
305.100
Határidı: igénybejelentés benyújtására: 2004. április 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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2. napirendi pont
Iskola utca mezıgazdasági összekötı út építése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az Iskola út építésére ismételt pályázatot nyújtanánk be a
SAPARD irodához. Az elızıekben benyújtott és pozitív elbírálásban részesült pályázatunkra a
támogatási szerzıdés 2003. július 17-én került aláírásra. A beruházás kezdési idıpontja 2003. október
30, befejezési 2004. június 29. volt. Az idıjárásban bekövetkezett változás miatt azonban a munkák
jelentıs részét 2004. évre kívántuk átütemezni, melyrıl tájékoztattuk a SAPARD irodát, aki a
támogatási szerzıdés módosítási kérelem benyújtását javasolta. A kérelem 2003. november 21-én
benyújtásra került, egyben tájékoztattuk a hivatalt a beruházás állapotáról.
2003. november 13-án az Állami Számvevıszék ellenırzést végzett, mely során megállapítást nyert,
hogy a kivitelezés a megjelölt határidıig nem kezdıdött el, ugyanakkor az ellenırzést végzıknek
tudomása volt arról, hogy a kivitelezıi szerzıdés folyamatban van, melyet a gyıztes ajánlattevı
Vakond Kft. a szeptember 29-i kiértesítést követıen csak november 17-én küldött vissza részünkre.
A 17 napos határidıcsúszás miatt a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szabálytalansági
eljárást kezdeményezett önkormányzatunk ellen, melyrıl a Polgármesteri Hivatal semmilyen
tájékoztatást nem kapott. Az eljárás eredményérıl csak márciusban kaptunk értesítést, melyben
tájékoztattak bennünket, hogy a MV Hivatal eláll a támogatási szerzıdéstıl. A méltányossági
kérelmünk szintén elutasításra került. A Dél –Alföldi Regionális Iroda javasolta, hogy az útépítésre
vonatkozó pályázatot érdemes ismét elıkészíteni, és benyújtani.
A pályázat feltételrendszere némiképp változott a korábbi pályázathoz képest. Jelenleg a beruházás
teljes bruttó összegére lehet pályázni, az ÁFÁ-t nem kell az önkormányzatnak 100 %-ban
finanszírozni. Továbbá nem kell a szerzıdés megkötéséhez jelzálogszerzıdést kötni a támogatási
összeg erejéig. Tehát, ha az ismételten benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy az
önkormányzat kedvezıbb finanszírozási feltételek közé kerülhet.
Kérte a képviselıket, hogy az általa elmondottakra, valamint az elıterjesztésben leírtakra is
figyelemmel támogassák az Iskola utca mezıgazdasági összekötı út építésére benyújtandó pályázatot.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Gyomaendrıd, Öregszılı
településrészen, az Iskola utcában épülı szilárd burkolatú út építésének
költségtervezetét.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az útépítéshez kapcsolódóan
pályázatot nyújtson be a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (SAPARD),
egyben a saját erı összegét az önkormányzat 2004. évi költségvetésébıl biztosítja.
Igényelt SAPARD támogatás (bruttó költség 75 %-a) 45.107.711 Ft
Önkormányzati saját erıs rész (bruttó költség 25 %-a) 15.035.904 Ft
A beruházás összköltsége
60.143.615 Ft
Határidı: 2004. május 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3. napirendi pont
SAPARD –MVH pályázat beadása külterületi mezıgazdasági út fejlesztésére (Tüköri-major
bekötıút építése)
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a
fenti pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be 4 külterületi út megépítésére, úgy, hogy az
ingatlantulajdonosok nyilatkozatai függvényében pályázati projekt beadásához szükséges tervek
tervezési díját biztosítja, amennyiben az útépítı társulatok megalakulnak és a szükséges önerıt
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vállalják és arról nyilatkoznak. Ennek a pályázati folyamatnak a folytatásaként kerülne sor a Tükörimajor út építésére ugyanolyan feltételek mellett. A kivitelezést itt is a POLARIS DUO Bt. végezné, ı
adta a legkedvezıbb ajánlatot, 140 Ft + ÁFA / m. összegben.
Kérte a képviselı-testületet, hogy hagyják jóvá a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyásával a megalakuló útépítı társulat
pályázatot nyújt be a MVH SAPARD pályázati felhívás 3.§ (1) bekezdésben foglalt „Helyi
mőszaki infrastruktúra biztosítása” körében az a) pontban foglalt „mezıgazdasági úthálózat
fejlesztése” jogcímen.
A Képviselı-testület az ingatlantulajdonosok nyilatkozatai függvényében a Tüköri – major
bekötı út pályázati projekt beadásához szükséges tervek tervezési díját biztosítja, amennyiben
az útépítı társulatok megalakulnak és a szükséges önerıt vállalják és arról nyilatkoznak. A
képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ahol az útépítı társulat megalakult az
adott útra legkedvezıbb ajánlatot tevı tervezıvel a Tervezési szerzıdést megkösse.
Határidı: 2004. április 16.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Csíkné Timár Éva képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 15 fı./
4. napirendi pont
Apolló Mozi korszerősítésére vonatkozó pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött
arról, hogy a Trendl Kft. által üzemltetett Apolló Mozi korszerősítésére benyújtandó pályázat
elnyerése esetén a müködési és üzemeltetési kiadásaihoz 3 évan át hozzájárul meghatározott feltételek
mellett. Akkor az üzemeltetı által bizonytalan volt, hogy a pályázathoz szükséges 25 %-os saját erıt
tudja e biztosítani. Idıközben ez a bizonytalanság elhárult a Kft. részérıl a saját erı bizotsítása
megoldott. A pályázatban megfogalmazott cél megvalósulásának érdekében az önkormányzat és a Kft.
között egy partnerségi megállapodás jönne létre, a mellékletként kioszott megállapodás tervezetben
foglalt feltételek mellett. Az önkormányzat abban vállal kötelezettséget, hogy elkészíti illetve
benyújtja a pályázatot, és annak elnyerése esetén 3 éven keresztül biztosítja a mozi mőködtetéséhez
szükséges költségek 15 %-át. Minimum 300.000 Ft/év, maximum 350.000 Ft/ év. Az ingatlannak a
pályázatban meghatározott art-moziként való üzemeltetéséért 5 évig a Kft. felelıs. A kivitelezésért
teljes egészében a társpályázó Trendl kft. felelıs, a számlák is a kft. nevére fognak szólni, az
elszámolás is ez alapján fog történni. Amennyiben a kft. az elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy köteles az önkormányzatnak megtéríteni az ebbıl eredı károkat.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalához.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma az „art mozik korszerősítése 2004” címő pályázati felhívásra.
Saját erı (25 %)
Igényelt támogatás:
A beruházás összköltsége:

6.247.500 Ft
18.742.500 Ft
24.990.000 Ft

Határidı: 2004. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. napirendi pont
Miss World Hungary 2004 Szépségkirálynı választás középdöntıjének megrendezéséhez
támogatáskérés
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a gyomai származású Fásy Ádám a Miss World Hungary
licence tulajdonosa és elnöke kereste fel az önkormányzatot azzal, hogy a 2004. július 10.–én
Gyomaendrıdön megrendezésre kerülı Miss World Hungary 2004 Szépségkirálynı választás
Középdöntıjének lebonyolítását anyagilag támogassa. Az önkormányzat költségvetési helyzetére is
figyelemmel a kért 3 millió Ft támogatás nem látszik biztosíthatónak. A tárgyalás során javasolta Fásy
úrnak, hogy a helyi vendéglátósók körében keressen támogatót, aki, vagy akik anyagilag és a
rendezvény szervezésében is segítségére lesznek.
Fásy úr Poharelec Lászlóval a Gold Menü Kft. képviselıjével tárgyalt, aki a Gshwindt és Társa Bt. –
vel koordinálva felvállalta a szervezési dolgokat, illetve a mellékelt ajánlattételben vállalta, hogy a
rendezvény egyéb költségeit teljes egészében biztosítja. Ennek alapján a E&M 2000 Kft-vel az
együttmőködési megállapodást a fenti két cég kötné meg. Az önkormányzat 1.5 millió Ft támogatás
biztosítása mellett a Gold Menü Kft-vel kötne megállapodást a határozati javaslatban szereplı
feltételek mellett.
A Tv felvételek zöme, illetve a fımősor és a finálé kivételével a fürdıben történne. Ezt megelızıen
két héttel Gyulán lesz az elıdöntı, illetve a döntıre augusztusban Hajdúszoboszlón kerül sor.
A bizottság elnöki munkacsoport ülésén a kérelem megkapta a támogatást. Véleményük szerint a 1.5
millió Ft a várható reklám a város és a fürdı vonatkozásában arányban van. Jó reklám lesz a városnak
a fürdınek, amin keresztül az egész országgal megismertethetjük az itt levı nevezetességeket.
Dezsı Zoltán képviselı megkérdezte, az együttmőködési megállapodás mellékletében felsorolt
vállalásokat tulajdonképpen ki fogja vállalni, az E&M 2000 Kft, vagy Poharelec László. Ugyanis a
megállapodás mellékletében felsorolt vállalások és a határozati javaslatban felsoroltak ugyan azok.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az E&M 2000 Kft. Poharelec
Lászlóval köti meg a megállapodást, aki az abban vállaltak biztosítását tovább vállalja az
önkormányzattal kötendı megállapodásban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı értelmezése szerint, egy fél perces reklámfilmet vesz a város 1.5
millió Ft-ért.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a tisztánlátás érdekében hangsúlyozta, az önkormányzat Poharelec
Lászlóval köt egy megbízási szerzıdést, amelynek lényege, hogy a rendezvény megszervezéséhez 1.5
millió Ft támogatás ad az önkormányzat. Ennek fejében kapjuk a reklámfilmet a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelıen- szerzıi jogdíj mentesen, szabad felhasználással. Az, hogy ezen kívül a
másik két érintett fél milyen megállapodást köt egymással, az már az ı egyéni dolguk.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, itt nem csak a félperces filmrıl van szó, hiszen a másfél
órás mősor Gyomaendrıdrıl lesz közvetítve, a fürdıbıl.
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Czibulka György képviselı megjegyezte, személy szerint nem igen szokta nézni a Fásy mulató
mősorát, de azok nem félpercesek, 1-1.5 órás mősorok. Itt csak a reklámfilm idıtartama van
meghatározva, amit aztán késıbb mi is lejátszhatunk. Megítélése szerint ez a rendezvény kellı
hírverést jelent a város számára, ország- világ megláthatja városunkat, a fürdınket.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének Önkormányzata 1,5 millió forint összegben
támogatja a 2004. július 10.–én megrendezésre kerülı Miss World Hungary 2004
Szépségkirálynı választás Középdöntıjének lebonyolítását.
Az Önkormányzat a rendezvényhez ingyenesen biztosítja a Fı teret, azzal a megkötéssel, hogy
az esetleges útlezárásokhoz szükséges engedélyek beszerzése illetve a szükséges
rendfenntartással kapcsolatos intézkedések a szervezı, - a Gold Menü Kft. és a Gschwindt és
Társa Bt. képviseletében - Poharelec László feladata.
A támogatás további feltétele, hogy Poharelec László a továbbiakban vállalja, hogy az alábbi,
Gyomaendrıd várossal kapcsolatos reklámtevékenységek a Magyar ATV-n 3 és fél éve futó
„Fásy Mulató” címő produkcióban, fımősoridıben térítésmentesen jelennek meg:
 2x10 mősorelızetesben megjeleníti a várost illetve a fürdıt,
 Gyomaendrıdön 2004. július 10-én felvételezésre kerülı „Fásy Mulató”-ból két adást
rögzít, mely 2004. július 17- én és július 24-én kerül sugárzásra, fımősoridıben,
21:00 órai kezdettel,
 A mősor fıcímében megjeleníti a várost,
 A mősoron belül a mősorvezetı többször megemlíti a város nevét,
 Térítésmentesen elkészíti a fürdı 30 másodperces reklámfilmjét BETA SP kazettán.
 A két televíziós mősor után (2004. július 17., július 24.) a produkció
reklámblokkjában megjeleníti a fent említett reklámfilmet,
 A térítésmentesen készített 30 másodperces reklámfilm más tévécsatornákon való
sugárzásához hozzájárul, illetve az említett reklámfilmet térítésmentesen átadja az
Önkormányzatnak azzal, hogy azt szabadon fizetési kötelezettség nélkül
felhasználhatja.
Az Önkormányzat biztosítja a tévéfelvételhez szükséges energiaellátást, amennyiben az
energiaellátás biztosításának többletköltsége nincs.
Az Önkormányzat a támogatást a rendezvény megtartását követı 8 napon belül utalja át azzal,
hogy a támogatás 50 %-át elılegként biztosítja a szervezı számára. Ha a rendezvény
bármilyen okból elmarad a szervezı köteles az elıleg összegét 15 napon belül a PTK. Szerinti
késedelmi kamattal visszafizetni.
A szervezı az Áht.-ról szóló 1992. XXXVIII. Tv.13/A. §.-a alapján tételesen elszámol és
beszámol az Önkormányzatnak a támogatási összeg felhasználásáról.
Határidı: azonnal
6. napirendi pont
8 Békés megyei település köztük Gyomaendrıd Város belterületi vízrendezési programjának
pályázatra történı beadásának támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható Békés megye képviselıtestülete a megye 8 településének – köztük Gyomaendrıdnek – a belterületi vízrendezése
megnevezéssel beruházási koncepciót kíván benyújtani, melyben a koordinálási szerepet a megyei
önkormányzat látná el. a beruházási összköltség 274.400 e Ft, a települési önerı mértéke ennek 10 %a. A városunkra esı saját erı mértékét 2005-2008 évekre ütemezve az elıterjesztésben szereplı
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táblázat mutatja. Pályázati szándékunkat testületi határozattal kell megerısíteni, melyet a pályázat
mellékleteként kell becsatolni. A beruházás a három holtág összekötésén, bizonyos belvízrendezés és
csatornaburkoláson kívül más jellegő munkák elvégzésére is lehetıséget biztosít.
Megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában a döntéshozatalra kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért és támogatja Békés megye további 8
települése belterületi vízrendezési programjának megvalósítását.
Elızetesen hozzájárul ahhoz, hogy Békés megye Képviselı-testülete címzett
támogatás elnyerése érdekében a település belterületi belvízmentesítése
megvalósítására beruházási koncepciót nyújtson be a központi szervekhez.
A központi címzett támogatás elnyerése érdekében a Gyomaendrıd városra esı
belterületi belvízmentesítéssel kapcsolatos költségek 10 %-át pályázati saját forrásként
biztosítja a jóváhagyásra kerülı alternatíváknak megfelelıen.
Sikeres pályázat esetén Békés megye Képviselı-testületével együttmőködési
megállapodást köt a beruházás megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására.
A képviselı-testület utasítja a hivatalát, hogy a határozatot, valamint a beruházási
koncepcióba beépítésre kerülı – Gyomaendrıd településre vonatkozó – adatokat igény
szerint adja át Békés megye Képviselı-testülete Önkormányzati Hivatala vagy az
általa megbízott szervezet részére.
Határidı: 2004. április 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
7. napirendi pont
Az önkormányzat 2004. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a rendeletben egy fogalmazásbeli módosítást szükséges
végrehajtani. A 3.sz. mellékletben a 6. cím 2. alcím 6. elıirányzatában az „ alsó tagozatos épület leány
WC felújítás” szövegrész helyébe a „vizesblokk felújítás” szövegrészt kell szerepeltetni. A
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola vizesblokkjainak felújítására a képviselı-testület márciusi ülésén
hozott döntése alapján pályázat kerül benyújtásra, melyhez mellékletként csatolni kell a rendelet ezen
mellékletét, amelyben a meghatározást helyesen kell szerepeltetni.
Kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a rendelet ilyen módon történı módosításával, úgy
hozzák meg döntésüket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2004.(…….)KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésérıl szóló
6/2004.(III. 1.) KT. sz. rendelet módosításáról
8. napirendi pont
Utak tulajdonba adására beadott kérelmek
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben felsorolt magánszemélyek kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a felszámolás alatt álló Béke és Alkotmány Tsz-ek
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által használt, de állami tulajdonú utak tulajdonjogának bejegyeztetéséhez kérelmezık javára. Az
egyik kérelmezı Farkasinszky László, aki a tulajdonba kért útra saját költségén a Béke Tsz
hozzájárulásával még 1998-ban elkészítette az útalapot, majd késıbb a záró réteget. Pályázati pénzbıl
szeretné az utat felújítani, de a pályázat benyújtásához a pályázó részérıl szükséges a tulajdonjog
igazolása.
A másik kérelmezı a Sebık & Sebık Kft., aki a Torzsás-zugban lévı 16315 hrsz-ú utat körbe vevı
telkeket megvásárolta. A 16271 hrsz-ú út mellett lévı 16272 hrsz-ú ingatlan szintén a társaság
tulajdona. A kérelmezık a 1271 hrsz-ú útból a 16272 és a 16270 hrsz-ú ingatlanok közé esı
területrészt kérik a tulajdonukba.
Mivel a kért ingatlanok a Béke és az Alkotmány Tsz használatában van, a felszámolási eljárás során a
törvény erejénél fogva az utak tulajdonjoga a helyi önkormányzatot illeti meg. Kérelmezık javára a
tulajdonjog csak akkor jegyezhetı be, ha arról az önkormányzat lemond.
A Városüzemeltetési osztály véleménye szerint a 16271 hrsz-ú Torzsás –zugban lévı út kivételével az
utak tulajdonjogáról le lehet mondani, az önkormányzatot nem éri hátrány. Az utak fenntartási
kiadásai az új tulajdonosokat fogja terhelni.
Kérte a képviselı-testületet amennyiben egyetértenek az utak tulajdonjogának átadásával az általa
elmondott, illetve az elıterjesztésben leírt feltételek mellett, úgy hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete lemond a 16315 és 02037/50 hrsz-ú utak
tulajdonjogáról és egyben hozzájárul az alábbi magánszemélyek javára az
ingatlannyilvántartásba történı bejegyeztetéséhez.
1. 16315 hrsz: Sebık Sándor Gyomaendrıd, Gárdonyi G. u. 31. szám, Sebık
Zsolt Gyomaendrıd, Budai Nagy Antal u. 13. szám, és Sebık Krisztián
Gyomaendrıd, Vörösmarty u. 25/1. sz. alatti lakosok,
2. 02037/50 hrsz: Farkasinszky László Gyomaendrıd, Népliget u. 16. sz. alatti
lakos
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidı: 2004. június 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Az AGROFÉM Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiakban foglalta össze a kérelem lényegét.
Mint arról már szó volt, a MVH SAPARD pályázati felhívás alapján lehetıség van mezıgazdasági
úthálózat fejlesztésére pályázatot benyújtani. A képviselı-testület a márciusi ülésén döntött 4 db
külterületi út építésére pályázat benyújtásáról, ezek a Nagyállási, Kecsegési, Varjasi és Póhalmi utak.
A Kecsegési holtág bekötıút tekintetében az útépítı társulat megalakítását az AGROFÉM kft. fogta
össze. A társaság az út teljes felújítását el akarja végezni, kihasználva a pályázati lehetıséget. A
pályázat benyújtásához azonban szükséges, hogy hasznosításra, 20 év idıtartamra a társaság javára
bejegyeztetésre kerüljön, illetve az út tulajdonosával, az önkormányzattal tartós hasznosításról
megállapodás szülessen. A társaság ezek biztosítását kérné az önkormányzattól.
Megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, észrevételük.
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Hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a kérelmet 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul az Agrofém Mezıgazdasági és
Fémipari Kft. javára történı kezelıi jog bejegyeztetéséhez az önkormányzat tulajdonát
képezı 0728/1-2 és 0759/1-2 hrsz-ú ingatlanokra, illetve a tartós hasznosításról szóló
megállapodás megkötéséhez. A kezelıi jog illetve a tartós használat idıtartama: 20 év.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételére és a megállapodás megkötésére.
Határidı: 2004. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A bejelentések elıtt a Polgármester az alábbi témában kérte a képviselı-testület döntését.
A március havi ülésén döntés született arról, hogy pályázatot nyújtanak be a Selyem út- útépítés II.
ütemének megvalósítása érdekében. A pályázat összeállítása során derült ki, hogy a tervezı által
leadott létesítményjegyzékbıl kimaradtak a lebonyolítás és az engedélyeztetés költségei. Ezek
összegszerően 911.000 Ft. Ennek megfelelıen a beruházás bruttó összköltsége 30.624.778 Ft-ra nıtt,
az igényelt támogatás összege nem növekszik, mivel egy önkormányzat maximum 20 millió Ft
támogatást igényelhet.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a fentiekre figyelemmel a 90/2004.(III.25.)KT. sz. határozatban
elfogadott összegeket az alábbiak szerint szíveskedjen módosítani. A beruházás költsége (100%)
30.624.778 Ft, igényelt támogatás (65%) 19.906.105,7 Ft, Saját erı (35 %) 10.718.672,3 Ft, ebbıl
lakossági hozzájárulás 600.000,0 Ft, Önkormányzati saját erı 10.118.672,3 Ft.
A képviselı-testület egyetértve a módosításával, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/2004. (IV. 15.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, a Belügyminisztérium, és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
által közösen meghirdetett „Útfenntartási és –fejlesztési” célelıirányzat (önkormányzatok
közúti infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása) keretére, a Selyem út – útépítés II.
ütemének megvalósítása érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a beruházás 35%-át, 10.718.672,3 forintot a 2004. évi
költségvetésébıl (6/2004. (III.01.) KT számú rendeletében meghatározott keretbıl és lakossági
hozzájárulásból biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (65%):
Saját erı (35 %):
Ebbıl lakossági hozzájárulás:
Önkormányzati saját erı:

30.624.778 Ft
19.906.105,7 Ft
10.718.672,3 Ft
600.000,0 Ft
10.118.672,3 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı. 2004. április 19.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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10. napirendi pont
Bejelentések
Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselı-testületet
A Hármas-Körösön III. fokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Nappalra 5 fıt éjszakára 9 fıt
kértek ügyeletbe a jobb oldali partszakaszra.
Az elszármazottak Világtalálkozója, az 50 éves Kner Imre Gimnázium és a 15 éves Gyomaendrıd
ünnepségsorozatra ez idáig 110 fı jelentkezett.
A szúnyoggyérítési közbeszerzési eljárás ügyében benyújtott fellebbezést a jövı hét kedden tárgyalja a
Közbeszerzési Döntıbizottság.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására kiírt pályázatra egy pályázat érkezett a
jelenlegi igazgatónı részérıl.
Az un. vitatott földek ügyében indított felülvizsgálati kérelmünk elutasításra került, a földek az állam
tulajdonába kerülnek.
A Kner Nyomda nem járult hozzá a Kádár Péter azon kezdeményezéséhez, hogy a Kner téren
felállítandó csobogó kúton a nyomdai logó elhelyezésre kerüljön.
A Liget-fürdı ünnepélyes átadására május 7-én kerül sor.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ülésére a megszokott idıponttól eltérıen április 20án du.-tán 17 órakor kerül sor. Árvízvédelmi készültség miatt a bizottság elnöke elıbbi idıpontban
nem tud részt venni.
Ma délután 16 órára jelentkeztek be a Henkel cég képviselıi az Ipari Parkból terület eladás adás-vételi
elıszerzıdésének aláírására.
A Gyomaendrıdi Természetvédelmi Egyesület megkereséssel élt a Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Minisztérium felé a Hantoskerti holtág állapota ügyében. Ennek hatására a Körösvidéki Vízügyi Felügyelet egy helyszíni szemlét rendelt el, amelyre meghívták a budapesti Bozóki
László urat az egyesület elnökét, a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Körös-Maros
Nemzeti Park képviselıit. Továbbá az önkormányzat részérıl részt vett a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, és a holtág üzemeltetıje a Körös-Halász Szövetkezet elnöke.
Sajnálatosnak tartotta, hogy az egyesület rögtön a legfelsıbb fórumhoz fordult ezzel a problémával és
nem az önkormányzatot kereste fel. Annál is inkább mert azok a helyi lakosoknak, akik ebben még
segítséget is nyújtottak, tudniuk kellene, hogy 30 éven keresztül a szeszfızde szennyvizét ebbe a
holtágba engedték, vizsgálatlanul folyt bele a fürdı szennyvize, és az ott lévı nyaralótulajdonosok is
ide engedték a szennyvizet. És most, amikor a feltételek még nem adottak az Interneten keresztül már
megjelentetik, hogy a város semmit nem tesz a holtág rendbetétele érdekében. Senki nem vitatja azt,
hogy a holtág valóban olyan, amilyen, de a rossz hírharang és a fürdı negatív kampánya elıtt a
kezdeményezıknek le kellett volna ülni a tulajdonossal, az üzemeltetıvel, és az ingatlan
tulajdonosokkal és közösen megoldást találni a problémára. A vízügyi igazgatóság szakemberei
elmondták, hogy a holtágban lévı veszélyes iszap ártalmatlanítása 1 milliárd Ft-ba kerülne. A 30 év
problémáját nagyon nehéz 1-2 év alatt megoldani. Azon holtágaknál, ahol összefogással az érintettek
tettek a holtágért, 3-4 év alatt látványos eredményt tudtak elérni. Az ı példájukat kellene követni.
Czibulka György képviselı az utóbbi témához kapcsolódóan elmondta, emlékszik arra, amikor 10
évvel ezelıtt a környezetvédelem szakemberi azt mondták; nem szabad a holtágakhoz hozzányúlni,
hagyni kell ıket meghalni, mert holtágak. Valóban úgy igaz, ahogy a polgármester úr is elmondta,
hosszú éveken keresztül mindenféle szennyvizet engedtek bele. Ezen kívül legalább három holtág van
a városba, aminek hasonló az állapota, rendbetételükhöz annyi pénzre lenne szükség, hogy ennek
érdekében minden másról le kellene mondani a városnak.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, azt senki nem vitatja, hogy a holtágra áldozni, és azon az
iszapkotrást el kellene végezni. Véleménye szerint a rendelkezési fedezeti összeg és bizonyos
sorrendiség az, amit elsıdlegesen figyelembe kellene venni. Ezen kívül nagyon sok minden van, amire
költeni kellene a városban. 30 év alatt felhalmozott problémát nem lehet egyik napról a másikra
megoldani.
Dezsı Zoltán képviselı elmondta, személyesen részt vett a gyomaendrıdi Környezetvédelmi
Egyesület ülésén, ahol szó sem volt olyan megnyilatkozásokról, amirıl a Polgármester úr beszél.
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Az elızı választási ciklusban az érintett választási körzet választott képviselıje volt. 1999-ben amikor
azon a részen elkezdıdött a szennyvízberuházás, az ott nyaralóval rendelkezı ingatlan tulajdonosok
részérıl felvetıdött, hogy a beruházást követıen érdemes lenne a holtágat olyanná tenni, hogy annak
idegenforgalmi szempontból is jelentısége legyen.
Nem értett egyet a Czibulka képviselı úr azon elmondásával, hogy hagyni kell a holtágakat
„meghalni”, annál is inkább, mivel a városnak az egyik idegenforgalmi vonzerejét a körülvevı 14
holtág jelenti.
Az egyesület úgy gondolta, hogy a szennyvízberuházás befejeztével itt az ideje annak, hogy lépéseket
tegyenek a holtág rendbetétele érdekében, mint ahogy azt más települések is tették. Az egyesület
elnöksége nem azzal a célzattal kereste fel az illetékes minisztériumot, hogy negatív hírverést keltsen a
városnak, hanem, azzal a szándékkal, hogy az egyesület ülésén elhangzottak alapján hogyan lehet
pozitív megoldást találni.
Czibulka György képviselı hangsúlyozta, nem ı, hanem éppen a minisztérium részérıl állították azt,
hogy a holtág, a víz úgy jó, ahogy van. Ez ellen a városvezetés már akkor is tiltakozott és harcolt azért,
hogy tegyenek valamit a holtág érdekében.
Dr. Dávid Imre polgármester meg kívánta jegyezni, hogy az egyesület elnök által az Interneten
megjelentett levelének hangneme, megfogalmazása nem arra kíván következtetni, mint, amit Dezsı
Zoltán képviselı úr elmondott.
Kovács Mihály képviselı egy az elmúlt év november havi képviselı-testület ülésén elmondott kérését
szerette volna megismételni, miszerint a kocsorhegyi településrészen az iskola környékén tegyék
lehetıvé egy közkifolyó elhelyezését. A kérésére a mai napig nem történt intézkedés, kérte a
képviselı-testület mérlegelését, és az ehhez szükséges összeg – 200-250 e Ft – költségvetésbıl történı
biztosítását.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva elmondta, a május havi Városfenntartó és Környezetvédelmi
bizottság ülésére a kérelem beterjesztésre fog kerülni.
Dr. Kovács Béla képviselı jelezte, hogy a Hısök úton az Interminor sörözı elıtt két hete folyik a víz.
Szujó Zsolt osztályvezetı: a problémáról tudomásuk van, azt már jelezték a vízmő felé.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az Európai Parlament tagjainak
választására a választási értesítık és az ajánlószelvények kipostázása megtörtént. A Helyi Választási
Iroda dolgozói megkezdték a választási elıkészületeket. A Szavazatszámláló Bizottságok
megalakítása folyamatban van, a tagok személyében bekövetkezett változásokról az Ügyrendi és Jogi
Bizottság átruházott hatáskörében fog dönteni. A szavazókörök helyében változás nem történt; az 1.
sz. szavazókör helye marad a Hısök úti iskolában.
További bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a jelenlétet, a
hozzászólásokat és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.
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