Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
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JEGYZİKÖNYV

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

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla,
Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Timárné Kozma Ágnes és
Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné és Szujó Zsolt és Uhrin
Zoltánné osztályvezetık, Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó,
Tárgyalási joggal: Oltyán Sándor r. alezredes a szarvasi rendırkapitányság
vezetıje, Paraizs Tamás r. fıhadnagy a gyomaendırdi rendırırs parancsnoka,
Dr. Abdul-Hamid Nabil fıorvos, Kovács Péterné pályázó,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, az Alpolgármester a
Jegyzı, és az Aljegyzı urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt
16 fı. Csíkné Timár Éva képviselı elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen
nem tud részt venni. Babos László és ifj. Dógi János képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Császárné Gyuricza Éva és Rau József képviselıket.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl
Elsıdlegesen a képviselık figyelmébe ajánlotta a Hantoskerti holtág vízszintjével kapcsolatos
bejelentés kivizsgálása tárgyában készült emlékeztetıt. Mint emlékezetes az április 19-i rendkívüli
ülésen a bejelentések között részletesen foglalkoztak a témával. Ott sem és most sem vitatja senki,
hogy volt igaza a bejelentınek abban, hogy a holtág állapota nem a legmegfelelıbb, de annak
kialakulásához számos az önkormányzattól független körülmény is közrejátszott. A
véleménynyilvánítás során ezeket azért figyelembe kellene venni.
Április 30- május 1-én a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola szervezésében, immár hagyományként kerül
megrendezésre a VI. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál. Bízzunk benne, hogy az idıjárás is kedvezni
fog, valamennyi résztvevınek kellemes kikapcsolódást, és jó szórakozást kívánt.
A Liget-Fürdı beruházás ünnepélyes átadásának – remélhetıleg végleges- idıpontja május 8. 11 óra.
A beruházás átadási ünnepségén részt vesz Dr. Medgyessy Péter a Magyar Köztársaság
Miniszterelnöke.
Április 23-24-én egy több rendezvénybıl álló ünnepségsorozat volt a városban. Ekkor került sor az
elszármazottak világtalálkozójára, és az 50 éves Kner Gimnázium megünneplésére. A résztvevık
sokan voltak, bár lehettek volna többen is. Ezúton szerette volna megköszönni a szervezésben aktívan
résztvevık munkáját, segítségét. A gimnázium és a városi zeneiskola tanulói egy színvonalas, az
ünnepséghez méltó mősort adtak.
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Az árvíz levonult, gond nélkül, melyhez közrejátszott az is, hogy a vízgyőjtı területen a megszőnt
esızés miatt nem volt utánpótlás.
Május 14-16-án lesz a Rózsahegyi Napok ünnepségsorozat, kérte, hogy minél többen vegyenek részt.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte, hogy a napirendi pontok megtárgyalása elıtt a
képviselı-testület tagjai részérıl van e valakinek észrevétele, bejelenteni valója.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérte az illetékesek intézkedését, hogy a Ridegvárosi játszótéren
a fő legyen levágva.
Dezsı Zoltán képviselı lakossági felvetést tolmácsolva megkérdezte, hogy a Hantoskerti holtág
leszakadt partszakaszával mi lesz, ami közel egy éve, hogy így áll?
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésekre reagálva elmondta, a fő a hétvégére levágásra kerül. A
partszakaszt illetıen, az egészet meg kellene csinálni, kiburkolni, ami több millió forintba kerül. A
végleges megoldást a holtág teljes rehabilitációja jelentené. Az idegenforgalmi szezon kezdetére az
állagmegóvást el fogják végezni.
További képviselıi bejelentés, kérdés nem hangzott el a Polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban szereplı sorrendet javasolta kiegészíteni és 20. napirendként a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménynél létszámleépítés, 21. napirendként 2004.
augusztus 20-i városi ünnepség megrendezéséhez ismételt pályázat kiírása, és 22. napirendiként a
Mirhóháti utcai Idısek Otthona építésének közbeszerzési ajánlati felhívásának módosítása tárgyú
elıterjesztéseket megtárgyalni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2003. évi zárszámadás
2. Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
rendelet módosítása
3. Tájékoztató Gyomaendrıd Város Közbiztonsági helyzetérıl
4. Beszámoló a Gyomaendrıd Város Közbiztonságáért Egyesület 2003. évi
munkájáról és a 2004. évi feladatokról
5. Orvosi ügyelet feladat ellátási szerzıdés-tervezete
6. Jókai úti Óvoda bérletére kiírt pályázat elbírálása
7. Tájékoztató a 2004. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról
8. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
9. Javaslat Békés Megyéért Kitüntetı Díjra
10. Szelektív hulladékgyőjtı udvar hasznosítása
11. A Gyomaendırdi Liget-Fürdı Kft. szolgáltatási díjai 2004 évre
12. Telek vásárlása a Blaha u. óvoda bıvítéséhez
13. A kereskedelmi szálláshelyek, magánszálláshelyek és az idegenforgalmi adó
ellenırzése
14. A Gyomai Kner Nyomda Rt. cégjegye térbeli megformálásának véleményezése
15. A köztisztviselık egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2004 évre
16. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
17. Szolgálati bérlakás kiutalása iránt benyújtott kérelem
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18. M. Szabó Lajos részére pénzösszeg megfizetése a Gyomaendrıd, VI. ker. Tanya
195. sz. alatti ingatlan rendeltetésmódosítása ellenében
19. Márton Antal területvásárlási kérelme
20. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménynél
létszámleépítés
21. 2004. augusztus 20-i városi ünnepség megrendezéséhez ismételt pályázati kiírás
22. Mirhóháti utcai Idısek Otthona építésének közbeszerzési ajánlati felhívásának
módosítása
23. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kérte a képviselık kérdéseit, hozzászólásait.
A 338/2003.(XII. 18.)KT. sz. „Hısök úti szolgálati lakás értékesítése az FVM részére” tárgyú
határozat végrehajtására tett jelentés annyiban kívánta pontosítani, hogy az ügy nem zárult le, elsı
körben nem sikerült eredményt elérni, az ügy jelenleg is folyamatban van.
Kérdés vélemény a jelentéssel kapcsolatban nem hangzott el, a képviselı-testület azt egyhangú 16 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 147/2003.(V.29.), 250/2003.(IX.25.),
287/2003.(XI.27.),
306/2003.(XI.27.),
338/2003.(XII.18.),
6/2004.(I.29.),
25/2004.(I.29.), 26/2004.(I.29.), 27/2004.(I.29.), 32/2004.(I.29.), 43/2004.(III.25.),
55/2004.(III.25.),
56/2004.(III.25.),
57/2004.(III.25.),
60/2004.(III.25.),
61/2004.(III.25.),
67/2004.(III.25.),
69/2004.(III.25.),
74/2004.(III.25.),
78/2004.(III.25.) KT. számú határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadta.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2003. évi zárszámadás
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására megjelent Kovácsné Oláh Veronika
okleveles könyvvizsgáló asszonyt, majd a képviselı-testület figyelmébe ajánlotta a pótlólag kiosztásra
került könyvvizsgálói jelentést.
Felkérte Tóth Lajosné osztályvezetıt röviden ismertesse az elıterjesztést.
Tóth Lajosné osztályvezetı elsıdlegesen a rendelet-tervezet 12. §-ban végzett módosításra hívta fel a
figyelmet, amely módosítás lényege, hogy a pénzmaradvány összetétele ( elızı évi és tárgyévi) került
megbontásra. A 12. § 11. cím alatt a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa került módosításra úgy,
hogy részletezésre került a tárgyévi és az elızı évi pénzmaradvány összege. A 98.858 E Ft
pénzmaradvány 35.490 E Ft elızı évi pénzmaradványt tartalmaz. Az Önkormányzat pénzmaradványa
összesen 125.492 E Ft, ebbıl tárgyévben képzıdött pénzmaradvány 90.002 E Ft + elızı évekbıl fel
nem használt pénzmaradvány 35.490 E Ft.
A bevételek teljesítése a módosított elıirányzathoz képest 439.599 E Ft-al kevesebb, 91.03 %. A
mőködési kiadások 91.33 %, a fejlesztések a módosított elıirányzathoz képest 91.74 %, míg az összes
kiadás 89.04 %-os teljesítést mutat, tehát az önkormányzatnak pénzmaradványa keletkezett.
Az önkormányzat gazdálkodására a takarékos gazdálkodás a jellemzı, ezt mutatja az is, hogy minden
intézménynek pozitív pénzmaradványa keletkezett.
A fejlesztéseknél meg kell említeni, hogy a kiadások teljesülése 91.74 %, melyhez minden bevétel
nem érkezett be az önkormányzathoz, nagyon sok a kintlévıség, legnagyobb az ÁFA.
Összességében az önkormányzat vagyona több, mint háromszorosára növekedett, melyet elsısorban a
szennyvízberuházás II és III ütem aktiválása okozta, és annak üzemeltetésre való átadása.
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Kovácsné Oláh Veronika okleveles könyvvizsgáló kiegészítve az osztályvezetı által elmondottakat;
az önkormányzat gazdálkodását illetıen pozitívumként kell kiemelni, hogy a normatívák megalapozott
és jó tervezése következtében a visszafizetési kötelezettség a nagyságrendhez képest minimális volt.
Sajátossága ennek a beszámolónak, a mőködési és a felhalmozási kiadások aránya. A könyvvizsgálat a
jelentésében is kitért arra, hogy az elfogadott arány 80-20 %-os, ezzel szemben a mőködési kiadások
aránya kevesebb Gyomaendrıd önkormányzatánál, mint a felhalmozás jelzi ezeket a jelentıs
nagyságrendő fejlesztéseket, amelyek következtében a város szépül, fejlıdik. További pozitívum,
hogy a bevételek kezelése egy jól kialakított rendszerként mőködıen sikerült a lakossági
kintlévıségeket – elsısorban a helyi adó- beszedni. A bevételeket ütemezett szinten felhasználni a
kiadásokra.
Összességében a könyvvizsgálati jelentésben is leírtakra figyelemmel javasolta a zárszámadás
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a képviselıtestület tagjait, van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás hiányában elmondta, jó lenne még ilyen 4.7 milliárd Ft-os költségvetést és legalább még
két évig 50 % felhalmozást magunk mögött hagyni, de az egyre szőkülı központi forrás miatt nem
biztos, hogy ebben az évben ezt újra meg tudjuk ismételni.
A szavazás elıtt megköszönte a könyvvizsgálóknak, a pénzügyi osztály kollektívájának, azt a
következetes munkát, amit a 2003 évi költségvetéssel kapcsolatban végeztek. Nem volt könnyő év,
voltak nehéz pillanatok, de ezt csak így lehetett ilyenné tenni, ahogyan ezt ık csinálták.
Kérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról. A szavazás
elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2004.(…….)KT. sz. rendeletét
a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Napirendi pont
Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét
ismertesse a jelenlévıknek a rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a kormány 2004. április 1. hatállyal ismét módosította a
lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletet, melynek lényege, hogy a fiatal házaspárok
életkorát, mely eddig 35 évben volt meghatározva, 40 évre módosította, és változott a gyermekvállalás
teljesítésére vonatkozó határidı is. Az említett változások érintik a helyi rendeletünket is, ezért
szükséges annak módosítása.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2004.(…….)KT. sz. rendeletét
az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
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3. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrıd Város Közbiztonsági helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására meghívottként megjelent Oltyán
Sándor r. alezredes urat a szarvasi rendırkapitányság vezetıjét, és Paraizs Tamás r. fıhadnagy urat, a
gyomaendrıdi rendırırs parancsnokát.
Megkérdezte a meghívottakat, a beszámoló készítıit kívánnak e hozzászólni.
Paraizs Tamás r. fıhadnagy annyit kívánt elmondani, hogy 2002. novemberében, amikor kinevezést
kapott az ırs vezetésére, az elıljárói célként tőzték ki számára Gyomaendrıd akkori közbiztonsági
helyzetének javítását, megerısítését.
Egy város közbiztonsági helyzetét nagyban befolyásolja az, hogy hány alakommal és mennyi ideig
tartózkodnak egyenruhás rendırök a közterület különbözı pontjain. Az elmúlt idıszakhoz képest ezen
a téren jelentıs elmozdulás történt, 2000 munkaórával többet voltak kint a rendırök területen, és a
végzett intézkedések száma meghaladja a 600-at. Ennek eredményeként tudható az is, hogy az
elkövetett bőncselekmények száma 625-rıl 543-ra csökkent. Az elmúlt öt évben ez a szám 500-800
között mozgott.
A lakosság szempontjából a betöréses lopás bőncselekmény, ami nagyon irritáló. Ennek száma 2002ben 178 volt, ami 2003-ban 56-ra esett vissza. Szintén elég nagymértékő pozitív elmozdulást sikerült
elérni az ittas vezetık kiszőrése tekintetében. 2002-ben 61, míg 2003-ban 108-ra emelkedett.
Az elért eredmények ellenére valamennyi területen még nagyon sokat kell elıre lépni. Úgy vélte, hogy
a bizottsági üléseken megtárgyalták azokat a témákat, amelyek több odafigyelést igényelnek a
rendırırs részérıl. Az észrevételeket, esetleges kritikákat mindig szívesen veszik, hiszen ezek is
segítik a rendırséget abban, hogy a feladataikat még inkább a város lakosságának megelégedésére
tudják végezni.
Amennyiben kérdés merül fel azokra készséggel válaszol.
Dr. Dávid Imre megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd kérte a képviselıket, a jelenlévıket
mondják el véleményeiket, kérdéseiket.
Czibulka György képviselı elismeréssel szólt a rendırırs munkájáról, az elért eredmények alapján
nyugodtan mondhatjuk, hogy Gyomaendrıd egy nyugodt kis város. Megkeserítik azonban a lakosság
életét a hétvégi éjszakai hangoskodások, a fiatalok randalírozása, fıként a lakótelep környékén. Hány
esetben léptek fel a rendırök a csendrendelet megszegıivel szemben?
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában elmondta, a korábbi években volt a helyi rendırırsnek két
motoros rendıre. Tervezi e kapitányság ezek újbóli visszaállítását. Külterületeken, és bizonyos
helyzetekben sokkal hatékonyabb lenne. Ha saját pénzügyi forrásból ezt nem tudják megvalósítani,
úgy partner lenne e a rendırség abban, hogy önkormányzattal, vagy civil szervezettel közösen ezt
megoldják.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában az „ırült” motorosokra hívta fel a rendırség
figyelmét. Félelmetes sebességgel közlekednek a városban.
Pozitívan értékelte, hogy a kerékpárosok vonatkozásában is fokozott az ellenırzés. A maga részérıl a
kivilágítatlan kerékpárosokat nem helyszíni bírsággal sújtaná, hanem ott a helyszínen felszereltetné
velük a villogót. Hajlandó 10 kerékpár villogó készlet árát befizetni a rendırség vagy a polgárırség
számlájára, abból a célból, hogy az ellenırzés során ezeket a villogókat szereltessék fel, és felárral
fizetessék meg a kivilágítatlan kerékpárossal.
A rendırségi beszámolóban nem tettek említést a droggal kapcsolatos helyzetrıl, nyilván nem azért
mert nincs, hanem más ok kapcsán. Errıl kért szóbeli tájékoztatást. Az endrıdi településrészen, az új
piactéren nem ártana esténként ellenırzést végezni, elég sok fiatal jelenik meg ott, nem tudni milyen
céllal.
Dr. Kovács Béla képviselı, és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója megköszönte a rendırségnek
azt az aktív segítséget, hogy amikor kérik, mindig rendelkezésre állnak. Idınként a leány kollégium
környékén szükséges fokozott ellenırzést végezniük.
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A mai kor egyik problémája, hogy a mostani fiatalok túl sok energiával rendelkeznek negatív
értelemben. Az ı megfékezésük, a kártételük korlátozása, a lakosságot igen csak irritálja. Ebben az
ügyben a rendırség a polgárırséggel együtt összefogva tudna eredményt elérni, bár a törvényi háttér
sok esetben korlátozza a hatóságokat.
Konkrét kérdésként vetette fel; tesz e intézkedést a rendırség a fiatalkorúak vendéglátóhelyen
szeszesitallal történı kiszolgálásának megelızése érdekében.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság összegezve megállapította,
hogy a város közbiztonság helyzete, a helyi rendırırs munkája az elmúlt idıszakban kedvezı volt. A
grafikonon jelzett mutatókból is látható, hogy több területen javult a közbiztonság. A kecsegési holtági
egyesület elnökeként külön megköszönte, hogy szükség esetén a holtág területén is számíthatnak a
rendırség segítségére.
A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a helyi rendırırs gépjármő állománya, azok mőszaki állapota
hagy némi kivetni valót maga után. Mi az oka annak, hogy ebben a tekintetben az évek óta beígért
pozitív változás nem akar megvalósulni?
Problémaként vetıdött fel, hogy az átmenı kamionforgalom túllépve a sebesség korlátokat halad a
városon keresztül. Van e lehetıség arra, hogy a helyi rendırırs is kapjon a sebesség mérı készüléket a
megfelelı személyzettel együtt.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, felvetésekre, a legnagyobb
gondot ı is a hétvégi randalirozások, fakitörések, valamint a sebesség korlátokat átlépı
kamionforgalomban látta.
Felkérte Oltnyán Sándor r. alezredes urat, reagáljon a felvetésekre, a feltett kérdésekre.
Oltyán Sándor r. alezredes elmondta, a helyi rendırırs parancsnoka által összeállított beszámolót egy
összeszedett, rövid, táblázatokkal, és más számadatokkal szemléltetett beszámolónak értékelt.
A kapitányságon belül a gyomaendırdi rendırıs az, amely legintenzívebben, leglátványosabban
teljesített minden területen. Ugyan azzal a személyi állománnyal, egy jobb szolgálatszervezéssel több,
eredményes idıt tudtak eltölteni a közterületen. Országos és megyei szinten is csökkent a
bőncselekmények száma. A vagyonelleni bőncselekmények száma Gyomaendrıdön elég látványos
visszaesést mutat, a betöréses bőncselekmények száma, ami egy elég kiemelt kategória, szintén
nagymértékben esett vissza. A közterületi óraszám emelkedése szinkronban van a saját
kezdeményezéső intézkedésekkel. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát illetıen,
mind megyei, mind helyi szinten jelentıs csökkenést mutatnak.
Az ırs létszámhelyzetével kapcsolatban elmondta, jelenleg az ırs meglévı létszáma 18 fı.
Amennyiben a szarvasi kapitányságon létszámfejlesztésre kerülne sor, úgy a gyomaendrıdi rendırırs
prioritást kapna. Ehhez azonban nekik, a kapitányságnak kell az embereket megkeresni, a fıiskoláról a
végzısöket idecsábítani. A város lélekszámához viszonyítva a közterületen szolgálatot teljesítık
számát elegendınek tartotta.
A mőszaki, technikai helyzettel kapcsolatban; az ırs épülete jelenleg átalakítás alatt van. A gépkocsi
parkot illetıen nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy a jármő állomány nincs szinkronban a város
területének nagyságával. A jármő állományt tekintve a szarvasi kapitányságon sem jobb a helyzet. A
gépkocsi használat nincs korlátozva, az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben gépkocsi
fejlesztésre kerül sor, úgy azt gyomaendrıdi rendırırs kapja.
Azok a problémák, amelyek a hozzászólások során felvetıdtek, - csendháborítás, randalírozás -ugyan
úgy jelen vannak más településeken. A rendırség ezeknek a problémáknak a kezelésében a sor
legvégén van, azért, mert ezek a gyermekek a mi gyerekeink, mi engedjük el ıket szórakozni, a mi, és
a pedagógusok által neveltek viselkednek így a közterületeken. Természetesen amikor szükséges a
rendırség ott van, megteszi az intézkedést, de a legfontosabb még is a megelızés lenne, amiben
elsısorban a szülınek, majd az iskolának van legnagyobb szerepe.
A motoros járıröket nagyon szeretné, ha tudnának bevetni Gyomaendrıdön is. A mőködtetése
gazdaságos lenne, gyors, bárhová – ahol gépkocsival nem tudnak elmenni – el tudnak jutni, de
vásárlásukat csak külsı segítséggel tudnák megoldani.
A nagymotorosok által okozott zaj ugyan úgy gond más városokban is, igazán másnak balesetet nem
okoznak, a hang és a sebesség az, ami zavaró.
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A sebesség mérést illetıen; trafipaxot önálló sem Szarvas, sem Gyomaendrıd nem tud üzemeltetni.
Drága készülékek, és 24 órás folyamatos üzemeltetését kívánnak, amit még a szarvasi kapitányság
sem tudna megoldani.
A kerékpárosok ellenırzését illetıen a gyomaendrıdi rendırırs tette a legtöbb intézkedést a
szabálytalankodókkal szemben.
A drog sajnos ezen a területen is jelen van, de nem nagymértékben. A fiatalkorúak szeszesitallal
történı kiszolgálásának ellenırzését kiemelten fogják kezelni.
Befejezésként megköszönte a kérdéseket, felvetéseket, ebbıl is látszik, hogy érdeklıdnek e terület
iránt. Kérte, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítson lehetıséget arra, hogy a rendırırs
beszámolhasson a végzett munkáról. A naponta felmerülı problémákat minden esetben jelezzék az
ırsparancsnok felé, hogy idıben tudjanak azokra reagálni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a válaszokat. Nyilván mindenki számára az lenne jó, ha
minél több egyenruhás rendır lenne a városban, mert már a jelenlétük is visszatartó erıként hatna. A
motoros rendırök beállításáról már volt szó az elmúlt évben, de elırelépést nem tudtak tenni, mert
sem a rendırırsnek, sem az önkormányzatnak erre nem volt anyagi fedezete. A város elnyúlt területe,
a külterületi holtágak miatt ez nagyon is indokolt lenne.
Kérte a rendırırs további segítségét az önkormányzattal való együttmőködéshez, bizonyos
bőncselekmények hatékonyabb felderítéséhez (farongálás, viráglopás stb.).
Megköszönte a rendırségnek az elért eredményt, a végzett munkát, aminek következményeként javult
a város közbiztonsági helyzete.
Lezárva a témát felkérte a képviselı-testületet a beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaendrıdi Rendırırs
parancsnoka által a város közbiztonsági helyzetérıl készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont
Beszámoló a „Gyomaendrıd Város Közbiztonságáért Egyesület” 2003 évi munkájáról és a 2004
évi feladatokról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Szőcs Ferenc urat az egyesület elnökét, majd elmondta, az
írásos beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Megkérdezte az elnök urat van e szóbeli kiegészíteni valója.
Szőcs Ferenc elnök annyit kívánt elmondani, hogy az egyesület szeretne közhasznú egyesületté
átalakulni, az igényüket a cégbíróságnál már be is jelentették. A tanya programban való
feladatvállalásuk miatt, ahhoz, hogy a Gondozási Központtal erre megállapodást tudjanak kötni,
szükség van az egyesület átalakulására.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottsági elnöke elmondta, az egyesület tanya programban
végzett tevékenységével a városlakók, az idıs emberek nagyon elégedettek. A jelzı rendszer jól
mőködik, az egyesületen keresztül eljutnak a Gondozási Központ felé a problémák, amelyek
megoldásában karöltve, együtt segítséget tudnak nyújtani az arra rászorulóknak.
A bizottság nevében megköszönte az egyesületnek az ezen a területen végzett munkáját, amely nagy
segítséget és biztonságot jelent a külterületen élı idıs emberek számára.
Dr. Dávid Imre polgármester összefoglalva elmondta, az önkormányzat együttmőködni kíván, és
anyagilag segíteni próbálja a polgárırséget, mert eredményt csak együttmőködve lehet elérni.
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Öröm számára, ha dicséretet hall az egyesület munkájára, az emberek bizalommal vannak irántuk.
Szerencsés helyzet, hogy az egyesület létszáma stabilizálódott, tagjai a mezıırök, akiket a külterületen
élık egyébként is ismernek.
Amellett, hogy megköszönte a 2003 évi munkát, nagyobb eredményt vár a hétvégi fakitörések, virág
lopok, rongálók elfogásának tekintetében.
További hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket a beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
A Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a „Gyomaendrıd Város
Közbiztonságáért Egyesület” 2003 évi munkájáról és a 2004 évi feladatokról szóló
beszámolót.
Határidı: azonnal
/ Dr. Dávid Imre polgármester kikísérte a rendırség részérıl meghívott vendégeket, erre az idıre
átadta az ülés vezetését Katona Lajos alpolgármesternek. A jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
5. Napirendi pont
Orvosi ügyelet feladat-ellátási szerzıdés tervezete
Katona Lajos alpolgármester köszöntötte a napirend megtárgyalására meghívott Dr. Abdul-Hamid
Nabil fıorvos urat, és Dr. Gedei Margit fıorvos asszonyt, az Egészségügyi Intézmény vezetıjét.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat röviden ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint emlékezetes a legutóbbi ülésen döntés született arról, hogy
az orvosi ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó szerzıdés -tervezetet elı kell készíteni, melyet, ha
az érintett felek elfogadnak, és a mőködési engedélyt ez alapján sikerül megkapni, úgy nincs akadálya
annak, hogy az ügyeleti rendszer vállalkozási formában mőködhessen tovább.
Jelenleg elég sok tisztázatlan kérdés van magával az ügyeleti rendszer mőködtetésével kapcsolatban,
annál is inkább, mert a kormány most dolgozza ki azt rendelet-tervezetet, ami az ügyelet mőködtetését
az ellátandó lakosság szám és az ehhez kapcsolódó finanszírozás tekintetében más alapokra helyezi.
Azt, hogy ezek a jogalkotói lépések mikorra zárulnak le, nem lehet tudni, a bizottsági üléseken az a
vélemény fogalmazódott meg, hogy a szerzıdés-tervezetet el kell indítani, hiszen vannak olyan az EU
csatlakozással kapcsolatos döntések, amelyek a munkáltatói kérdéseket nagyban befolyásolják. Ennek
megfelelıen készült el ez a tervezet, amely azokat a kérdéseket próbálja leszabályozni, amelyeket a
jogszabályok jelenleg nem rendeznek. Elsıdlegesen leszabályozták a tevékenységi kört, lehatárolták
azt a kört, amin szeretnék, ha a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett mőködne az ügyelet.
Csárdaszállás községnek felkínálnak egy lehetıséget, amelyet vagy igénybe vesz, vagy nem. Viszont,
ha a finanszírozási feltételei adottak, úgy igény esetén a vállalkozó nem mondhatja azt, hogy nem
teljesíti ezt a szolgáltatást.
A szerzıdés-tervezetben szó van a feltételek biztosításáról is. Az önkormányzat azon feltétel rendszert
biztosítja, amely a jelenlegi jogszabályok alapján szükségesek. Az ügyelet épületében szükséges még
egy mozgáskorlátozottak számára illemhely kialakítása, amelyre a szükséges intézkedések már
megtörténtek. A tervezet szabályozza továbbá az épület használatával kapcsolatos dolgokat, illetve a
rendes, és rendkívüli felmondásokat. A feleknek rendezni kell még az ügyeleti gépkocsi sorsát, melyre
a fıorvos úr az igényét jelezte. Ennek használatáról egy külön megállapodásban kell a feleknek
megállapodni.
Összegezve: amennyiben az önkormányzat és a vállalkozó között a szerzıdés létrejön, és ennek
alapján a mőködési engedélyt megkapja a majdani üzemeltetı, elindulhat az ügyeleti rendszer, amely
alapján a finanszírozás közvetlenül ıt illeti meg, és az önkormányzati támogatás is közvetlenül oda
ítélıdik. Az ügyeleti idıben változtatás nem történik. A jelenleg ügyeletet ellátó helyi vállalkozó
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orvosok további sorsa a majdani megbízott és a közöttük létrejövı megállapodás kérdése, ez már nem
az önkormányzat kompetenciájába tartozik. A fıorvos úr elızetes nyilatkozata szerint, amennyiben
erre igény lesz, úgy a lehetıséget ı megadja számukra, bár ık az elızetes felmérés során úgy
nyilatkoztak, hogy az ügyeleti rendszer mőködtetésével nem kívánnak foglalkozni, ami nem jelenti
azt, hogy nem kívánnak ügyelni.
Az Egészségügyi Intézménnyel a szerzıdés tervezet egyeztetésre került, az általuk javasolt
változtatások átvezetésre, illetve beépítésre kerültek.
A véleményezı bizottságok egyhangúlag javasolják a képviselı-testületnek a megbízási szerzıdés
megkötését.
/ Dr. Dávid Imre polgármester visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
Dr. Gedei Margit fıorvos asszony hiányolta a szerzıdés-tervezetbıl, hogy a karbantartási munkákra
nem lett egy összeghatár megjelölve, hogy meddig köteles a vállalkozó arról gondoskodni.
Ugyanakkor nem találta benne a rendes felmondási idıt.
Tájékoztatásként el kívánta mondani, hogy Dr. Mucsi Gyula az ÁNTSZ megyei tiszti fıorvos
tájékoztatása alapján a minimum feltételek biztosítását szabályozó kormányrendelet módosítását
követıen a központi ügyeleteket fogják preferálni, amelyben mi is mőködünk. A központi ügyeletnél
két orvos lesz az elıírás, ez azt jelenti, hogy az ÁNTSZ vállalkozásba adásra már csak a két orvosra
adja meg a mőködési engedélyt. Abban az esetben, ha két orvossal mőködik az ügyelet 3.5 millió Fttal kerül többe a mőködtetés. A központi ügyelet 30-35 ezer lakosra hozható létre, amely nyilván csak
társulások létrehozásával lesz biztosítható, erre a kormányzat szeptemberig adott haladékot. A hírek
szerint a módosított kormányrendelet megjelenése május hónapra várható.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a fıorvos asszony tájékoztatására reagálva elmondta, Dr. Tóth Erzsébet a
szarvasi ÁNTSZ fıorvosa az április 28-án kelt levelében nyilatkozott arról, hogy az orvosi ügyelet
mőködési engedélyét a 60/2003. SZCSM rendelet központi ügyeletekre vonatkozó személyi feltételeik
szerint adhatja ki. Ez a jelenleg érvényes jogszabály. Ennek a rendeletnek a módosítása fogja
tartalmazni azokat a szabályozásokat, amelyekrıl a fıorvos asszony említést tett. Természetesen a
napi karbantartási feladatok a mőködtetı feladata lesz, ez ugyan úgy vonatkozik, minden más
vállalkozásban mőködı intézményekre is – lásd óvodák.
A képviselı-testületnek jelenleg más feladata nincs, mint, hogy ezt a szerzıdés-tervezetet elfogadja,
így elindulhat ez a folyamat, és ha a rendelet módosításával lényeges változások következnek be, úgy
a szerzıdés úgy is visszakerül a képviselı-testület elé.
Dr. Abdul-Hamid Nabil fıorvos elmondta, a megyei tiszti fıorvos elmondása szerint igazán ma
senki nem tudja, hogy most pontosan mi a feltétele az ügyelet mőködésének. Minden érintett félnek ez
egyformán gondot jelent. Más településeken is a szabályozástól eltérıen egy fıvel mőködtetik a
központi orvosi ügyeletet, amit az ÁNTSZ egyenlıre „eltőr”, de eljön az ideje annak, amikor ezért
ıket is számon fogják kérni.
Megítélése szerint az ügyelet mőködetése nem csak az önkormányzat felelıssége, hanem az ÁNTSZre is hárul bizonyos felelısség, mert rajtuk múlik, hogyan adja ki a mőködési engedélyt.
Ettıl függetlenül ıszinte köszönetet mondott a képviselı-testületnek, a polgármesternek a fıorvos
asszonynak, a munkatársainak, hogy bizalommal voltak iránta.
Katona Lajos alpolgármester véleménye szerint függetlenül attól, hogy most ilyen sok tisztázatlan
kérdés, ismeretlen körülmény van az egészségügy területén, nekünk el kell indulnunk ezen a vélhetıen
járható úton, és késıbb alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.
Most a képviselı-testületnek a jelenleg érvényben lévı jogszabályok alapján kell dönteni, amelyekre
ez a szerzıdés-tervezet is készült.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a gyógyszertárak ügyeleti
nyitvatartásával miért nem foglalkozik ez a szerzıdés-tervezet. Annak idején a képviselı-testület úgy
határozott, hogy ennek a kérdésnek a rendezésére az ügyelet vállalkozásba adásánál fognak
visszatérni. Kérdése volt továbbá, hogy az ügyeleti szolgálat ellátásáért fizetendı havi önkormányzati
támogatás bruttó, vagy nettó összeg.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésekre válaszolva elmondta, a gyógyszertárak ügyeleti
nyitvatartásának kérdését ebben a szerzıdésben nem lehet szabályozni. Azt a sürgısségi, életmentı
gyógyszert, amit az ügyeleten tartani kell, ha ez a szerzıdés létrejön természetesen a másik fél is
biztosítani fogja. A gyógyszertárak ügyeleti nyitvatartásának rendezésére a képviselı-testületnek majd
vissza kell térni, és a kérelmet vagy elutasítja, vagy csökkenti a nyitvatartási órák számát.
A támogatási összeg bruttó összeg.
Katona Lajos alpolgármester lezárva a témát, megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a
képviselıket a határozati javaslat elfogadására, amely alapján a képviselı-testület a központi orvosi
ügyelet feladat ellátásával Dr. Abdul-Hamid Nabil egyéni vállalkozó orvost bízza meg.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a központi orvosi ügyelet
feladatellátásával 2004. ........napjától Dr. Abdul-Hamid Nabil (5600 Békéscsaba,
Dobozi u. 47-49.sz.) egyéni vállalkozó orvost bízza meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerzıdés
megkötésére.
Határidı: 2004. ......
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
Jókai úti Óvoda bérletére kiírt pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Kovács Péterné pályázót, majd megkérdezte, van e szóbeli
kiegészíteni valója.
Hozzászólás hiányában felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné elmondta, az óvoda bérletére egy pályázat érkezett Kovács Péterné részérıl, aki az
óvoda pedagógusa. A humánpolitikai bizottság a pályázatot értékesnek tartotta, jogilag rendben találta,
szakmailag magas színvonalúnak ítélte. Gyermekközpontú, azokat az elvárásokat, melyeket az
önkormányzat a város óvodáival szemben támaszt, maximálisan lefedi. A pályázat új elemeket is
tartalmaz – a sóbarlang kialakítása sokat segíthet az asztmás gyerekek gyógyításában.
A pályázó tájékoztatása szerint a beiratkozás jól sikerült, 16 új és három évközis gyermek kezdi meg
az új tanévet az óvodában. Ennek megfelelıen szeptemberben két csoportot tud indítani.
A bizottság nevében, a képviselı-testület pozitív döntése esetén eredményes és kitartó munkát kívánt a
pályázónak az óvoda mőködtetéséhez.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztéshez csatolt mellékletekkel kapcsolatban elmondta, a bérleti
szerzıdés az épület és a berendezési tárgyak használatára adja meg a lehetıséget, míg a közhasznúsági
szerzıdés arra, hogy az önkormányzati feladat átvállalása következtében – ha a szervezet megszerzi a
közhasznúsági fokozatot – lehetısége nyílik az állami normatíva megigénylésére.
Ezek a szerzıdés-tervezetek amiatt is lényegesek, mert ha ebben az évben a többi már közoktatási
megállapodásban mőködı óvodának is lejár a szerzıdése, velük is ezek a szerzıdések kerülnének
majd megkötésre.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a Polgármester a téma lezárásaként felkérte a
képviselıket a határozati javaslatban foglaltak elfogadására, amely szerint a képviselı-testület
profilkötöttségő bérleti szerzıdést köt Kovács Péterné Gye, Tompa M.u. 11. sz. alatti lakossal a Jókai
úti 4. sz. alatti ingatlanra 2004. augusztus 1. napjától határozott idıre: öt évre.

152

A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
A Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
116/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kovács Péterné
Gyomaendrıd, Tompa u. 11. sz. alatti lakos Gyomaendrıd, Jókai u. 4. sz. alatti
ingatlan bérleti jogviszonyban történı továbbhasznosítására beadott pályázatát
elfogadja és Kovács Péternével a Jókai u. 4. sz. alatti ingatlanra 2004. július 01.
napjával határozott idıre: öt évre szóló – profilkötöttségő – bérleti szerzıdést köt.
A Képviselı-testület megbízza Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés
megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı-testület nevében gratulált a pályázónak, jó munkát, sok sikert
és eredményes együttmőködést kívánt a többi óvodával, iskolákkal és az önkormányzattal.
7. Napirendi pont
2004. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt adjon tájékoztatást az alapok
felosztásáról, melynek jogát a képviselı-testület a bizottság hatáskörébe utalta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az ifjúsági alapra 900 e Ft volt felhasználható, 18
pályázat érkezett, szerényen, de a pénz elosztásra került. A sport alap esetében volt némi gondja a
bizottságnak, mivel a sportszervezetek között nem jött létre egyezség, így a bizottság a saját
elképzelése szerint osztotta fel a rendelkezésre álló 13.367 e Ft-ot. A civil szervezetek alapjára 47
pályázat érkezett, ebbıl egy elutasított pályázat. A felhasználható összeg 6.894 e Ft.
A pályázatok részletezése a bírálati lapokon a mellékletben olvasható.
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az elbírálás során milyen súlyt képezett az, hogy
nagyon sok pályázó esetében hiányzott, késın került, vagy folyamatban van az APEH igazolás
leadása. A pályázat alapfeltétele volt ennek rendelkezésre állása.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási fıelıadó a kérdésre válaszolva elmondta, idıközben az igazolások
nagy része beérkezett. A késés abból is adódott, hogy az APEH nem gyızte teljesíteni a tömegesen
beérkezett kéréseket. Az elnyert támogatás kiutalása elıtt ennek meglétét szigorúan ellenırizni fogják.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Hangya
Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2004. évi Ifjúsági-,
Sport- és Civilszervezetek támogatására meghatározott alap felhasználásáról.
Határidı: 2004. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
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8. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a testület döntésének megfelelıen a Jókai úti óvoda
vállalkozásba adásával az óvoda, mint az iskola tagintézménye a nevelési év végével, mint
költségvetési szervezeti egység megszőnik. Az iskola alapító okiratát ezen intézkedésnek megfelelıen
módosítani szükséges.
Kérte a képviselıket, hogy a véleményezı bizottságok javaslatára is figyelemmel hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
~ Az alapító okirat 2. pontjában az intézmény nevébıl törlésre kerül az „ÉS ÓVODA”
szövegrész.
~ Az alapító okirat 2. pontjában az intézmény telephelyinek felsorolásából törlésre kerül az
„Óvoda: Gyomaendrıd, Jókai u. 4. (alapítva:1929)
~ Az alapító okirat 2. pontjában az intézmény típusa az óvodai feladatellátás megszüntetésével
megváltozott, így törlésre kerül a”többcélú intézmény”szövegrész és helyébe az „általános
iskola” mondatrész kerül.
~Az alapító okirat 4. pontjából az elsı mondat után törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„TEÁOR 8010 Iskolás kor elıtti oktatás. Az iskolai oktatást megelızı korú (három éves
kortól) gyermekek nevelése, iskolai életmódra történı felkészítése.
Az óvodába felvehetı gyermeklétszám maximum 50 fı
Kötelezı felvételre vonatkozó körzete a Pásztor János úttól, a Kossuth Lajos úttól a Fı úttól
északra esı városrész”
~Az alapító okirat 4. pontjának utolsó mondatából törlésre kerül az „óvodás- és” mondatrész.
~Az alapító okirat 6. pontjából az intézmény használatába adott a mőködéshez szükséges
ingatlanok felsorolásából törlésre kerül az Óvoda épülete: „Gyomaendrıd, Jókai u. 6.sz. Hrsz:
68”
A határozatban foglalt módosítások hatályba lépésének napja: 2004. július 01.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
MÁK felé jelentse.
Határidı. 2004. július 01.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba
9. Napirendi pont
Javaslat „Békés Megyéért” Kitüntetı Díjra
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a Békés Megye Képviselıtestülete által alapított Békés Megyéért kitüntetı díjra a javaslatokat május 31-ig kell eljuttatni a
megyei közgyőlés elnökéhez. Az elızı háromévi kezdeményezéshez hasonlóan a nagy múltú és
termékeivel világhírnévre szert tett Gyomai Kner Nyomda Kollektíváját javasolják a kitüntetı díj
adományozására.
A véleményezı bizottság a javaslattal egyetértettek, javasolták a képviselı-testületnek annak
elfogadását.
A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a nagy elıdökhöz méltó,
világszínvonalú, magas mővészi igényő és gazdaságilag is eredményes könyvnyomtatás
területén végzett munkájuk elismeréseként javasolja a Gyomai Kner Nyomda Rt. kollektíváját
a “BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntetı díj adományozására.
Határidı: 2004. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. Napirendi pont
Szelektív hulladékgyőjtı udvar hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen az ipari park
területén kialakításra került a hulladékgyőjtı udvar. A beruházás átadásának tervezett idıpontja 2004.
június 30. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerültek a hulladékgyőjtı konténerek és
egy speciális hulladékgyőjtı- szállító jármő. Az ingatlan területén tároló és iroda, valamint veszélyes
hulladék tárolására alkalmas épület került megépítésre.
A hulladéklerakó udvar üzemeltetıje a Gyomaszolg Ipari Park Kft. lesz, bérleti formában. Az erre
vonatkozó bérleti szerzıdés tervezetet tartalmazza a határozati javaslat. A bérleti díj mértéke 50.000
Ft+ÁFA/hó, melynek meghatározására egy becsült adat alapján került sor, amely alapvetıen az
amortizációhoz igazodik. Természetesen itt az amortizációs díjtételt nem lehet teljes egészében
figyelembe venni.
A szerzıdés tervezetet a véleményezı bizottságok megvitatták, és elfogadásra javasolják a képviselıtestületnek. Elızetesen azt a bérlı is véleményezte, így az elfogadásnak nincs akadálya.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aggályát fejezte ki a közelmúltban megvalósult beruházások
üzemeltetésre történı átadására vonatkozó szerzıdésekkel kapcsolatban. Az értékcsökkenés ugyanis
nem tudja betölteni az eredeti funkcióját, mert az önkormányzatnál itt kerül elszámolásra, ahol
valóban nem töltheti be, hiszen annak ez lenne a célja, hogy 5-6-10 éven belül az amortizáció
megteremtse a közbeni felújítás, majdani pótlásnak az anyagi feltételét. A most átadásra kerülı
eszközértéknek a megtérülési ideje, ebbıl a bérleti díjból 140 év. 5 vagy 10 év múlva hogyan fogja
tudni az önkormányzat ezeket az eszközöket pótolni, menet közben pedig a felújításokat elvégezni.
Vannak itt olyan eszközök is (jármő), aminek az évi értékcsökkenése 20 %. Ez azt jelenti, hogy 5-6
éven belül pótolni kellene. Ahol elszámolják az értékcsökkenést, ott nem tudja betölteni a funkcióját,
mert a költségvetésnél nem az a szerepe, ahová meg adják, ott nem így számolják el az
értékcsökkenést. Számára üzemgazdasági szempontból ez óriási problémát jelent.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre reagálva hangsúlyozta, az a pénzeszköz, amit a város
amortizációként leír, ez bejön, és újabb fejlesztésekre ad lehetıséget. Az újabb fejlesztés újabb
amortizációt eredményez, és az amortizáció az adott idıszakban lehetıséget ad arra, hogy azt a dolgot
támogassák meg. Az önkormányzatok jelenlegi költségvetési elszámolási rendje, arra nem ad
lehetıséget, hogy központi források nélkül ezt végrehajtsuk. Most sem, és a jövıben sem tudjuk, mert
nekünk ezt a pénzt fel kell élni. Akkor vagyunk szerencsés helyzetbe, ha sikerül folyamatosan olyan
pályázatokat nyernünk, amely alapján újabb felhalmozást tudunk teremteni, ebbıl pedig újabb
értékcsökkenést tudunk leírni.
Dezsı Zoltán képviselı lakossági véleményt kívánt tolmácsolni, miszerint felháborítónak tartják,
hogy a városban szeméttelep létesül, 9 település is ide hordja majd a szemetét. Véleménye szerint ez
kommunikációs probléma, ezért mindenképpen célravezetınek tartaná, ennek érdekében
indítványozza is, hogy a telep átadását megelızıen jelenjen meg egy olyan teljes körő lakossági
tájékoztatás, amivel ezeket a negatív véleményeket el tudják hárítani a lakosság körébıl.
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Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint az elmúlt években ez a képviselı-testület nagyon
sokat tett azért, hogy ezzel a hulladékgyőjtı udvar beindításával a városunk minél tisztább legyen. Az
elkerülı út megépítésével a 9 település szemetét nem a városon keresztül fogják a kommunális
hulladéklerakó telepre kiszállítani.
További érdemi hozzászólás, vélemény nem volt, felkérte a képviselıket a szelektív hulladékgyőjtı
udvar üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerzıdés elfogadására.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Gyomaszolg Ipari Park Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társasággal az alábbi bérleti szerzıdést köti meg határozatlan
idıtartamra:
BÉRLETI SZERZİDÉS

1./

amely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér
1., képviseli: dr. Dávid Imre polgármester) mint bérbeadó, továbbiakban Bérbeadó,
másrészrıl a Gyomaszolg Ipari Park Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (5500
Gyomaendrıd, Ipartelep u. 2., képviseli: Fábián Lajos ügyvezetı) mint bérlı, továbbiakban Bérlı között
alulírt napon az alábbi feltételek szerint.
Felek megállapítják, hogy a Bérbeadó a tulajdonát képezı és a jelen szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı
kimutatásban szereplı vagyontárgyakat Bérbeadó a jelen szerzıdés aláírásának napján átadja a
Bérlınek, kezelés, illetve üzemeltetés céljából, aki jogosult azokat hasznosítani.
Az átadás-átvételrıl felek külön jegyzıkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az átadott vagyontárgyak
fıbb adatait és állapotukat, illetve értéküket.

2./

Felek megállapodnak, hogy a Bérlı az átadott gyomaendrıdi 3741/13 hrsz-ú ingatlanon található
felépítményeket és egyéb építményeket, valamint a külön részletezett egyéb ingóságokat az alapító
okiratában és a jelen szerzıdésben meghatározottak szerint köteles üzemeltetni és kezelni.

3./

A Bérlı tudomásul veszi, hogy köteles a 2./ pontban meghatározott tevékenységet saját maga végezni,
illetve hogy ezen tevékenység gyakorlásának jogát csak a Bérbeadó Önkormányzat elızetes írásbeli
hozzájárulásával engedheti át.
A Bérlı tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági engedély
beszerzésének kötelezettsége ıt terheli.
A Bérlı a kezelés, illetve üzemeltetés során köteles fokozott gondossággal eljárni, az átadott
vagyontárgyakat rendeltetésszerően használni, azok állagát megóvni, a jogszabály által elıírt vagy
egyébként indokolt karbantartási és felújítási munkákat a saját költségén elvégezni.
Bérbeadó jogosult arra, hogy a Bérlı tevékenységét, az állagmegóvási kötelezettség teljesítését
elızetesen egyeztetett idıpontban rendszeresen ellenırizze, azzal kapcsolatban írásos észrevételeket
tegyen. A Bérlı köteles az észrevételeket megvizsgálni és azokra legkésıbb 15 napon belül írásban
válaszolni.

4./

5./

A Bérlı az átadott vagyonnal kapcsolatos beruházási és fejlesztési munkákat a Bérbeadó elızetes
írásbeli jóváhagyása alapján, a saját költségére végezhet. Felek megállapodnak, hogy a Bérlı által
végzett értéknövelı munkákkal kapcsolatban a jelen szerzıdés megszőnésekor egymással elszámolnak,
a 9./ pontban írtak szerint.

6./

A Bérlı köteles Üzemeltetési Szabályzatot készíteni, amely tartalmazza a tevékenységére vonatkozó
jogszabályok által elıírt feltételeket.
A Bérlı a tevékenységének végzése során köteles az irányadó jogszabályok betartására, az elıírt
mérések, vizsgálatok, elemzések, stb. elvégzésére, illetve elvégeztetésére.

7./

Bérlı a jelen szerzıdés tárgyát képezı vagyontárgyak után 50.000 Ft, azaz: Ötvenezer forint/hó + ÁFA
bérleti díjat köteles a Bérbeadó részére a Bérbeadó által kibocsátott számla alapján megfizetni. A
számlakibocsátás havonta történik, a teljesítés idıpontja tárgyhónap utolsó napja.
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8./

A Bérlı tudomásul veszi, hogy a 2./ pont szerinti feladatok teljesítésérıl és annak pénzügyi feltételeirıl
üzleti tervet köteles készíteni.

9./

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdést határozatlan idıre kötik. A felek bármelyike jogosult a
jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idı mellett a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal,
indokolás nélkül felmondani. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdés azonnali felmondással nem
szüntethetı meg.
Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerzıdés megszőnésekor a Bérlı által elvégzett állagmegóvó,
illetve értéknövelı munkák értékének megtérítését külön megállapodásban rendezik.

10./

Bérlı tudomásul veszi, hogy a 2./ pont szerinti feladatok nem szerzıdésszerő teljesítése esetén a Bérlı,
illetve vezetı tisztségviselıje a rá vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelısséggel tartozik.

11./

Felek megállapítják, hogy az Áht. 95/A. § (3) bekezdése alapján a jelen szerzıdést az aláírástól
számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, amely a Bérlı
ügyvezetıjének kötelezettsége.

12./

A jelen megállapodásra egyebekben a Ptk. rendelkezései megfelelıen irányadóak.

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá.
Gyomaendrıd, 2004…………..
____________________________
Bérbeadó
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
képv: dr. Dávid Imre polgármester

______________________________
Bérlı
Gyomaszolg Ipari Park Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság
képv: Fábián Lajos ügyvezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására.
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

11. Napirendi pont
A Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. szolgáltatási díja 2004 évre
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Vass Ignác urat a kft. ügyvezetıjét van a szóbeli
kiegészíteni valója a napirendi ponthoz.
A Kft. Felügyelı bizottsága a tervezett szolgáltatási díjakkal egyetértett, javasolja a Képviselıtestületnek azok elfogadását. Ezek un. bevezetı árak, a környékben lévı más fürdık áraihoz képest
kedvezıek.
Vass Ignác ügyvezetı véleménye szerint az idegenforgalmi adó mértékét egységesíteni kellene május
1. napjától 200 Ft vagy 300 Ft-ra.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Polgármester a döntés meghozatalára kérte fel a
képviselıket.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Gyomaendrıdi Liget Fürdı
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2004. évi szolgáltatási díjait az alábbiak szerint.
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2004. évi árjegyzék
Szolgáltatás megnevezése
Napijegy
Napijegy (kedvezményes)
Délutáni belépı (16 óra után)
Csoportos belépı 15 fı után
Csoportos kedvezményes belépı (15 fı után)
Hétvégi családi belépı (2 felnıtt + 2 vagy több gyerek)
Nagycsaládos napi belépı (2 felnıtt + 3 vagy több gyerek)
Napijegy szauna használattal
Fedett fürdı éjszakai belépıjegy
Frissítı masszázs (30 perc)
Vízsugármasszázs (20 perc)
Felnıtt heti bérlet
Kedvezményes heti bérlet
Felnıtt havi bérlet
Kedvezményes havi bérlet
Felnıtt havi úszóbérlet (6-8 illetve 18-20 óráig)
Kedvezményes havi úszóbérlet (6-8 illetve 18-20 óráig)
Felnıtt éves bérlet
Kedvezményes éves bérlet
Felnıtt éves úszóbérlet (6-8 illetve 18-20 óráig)
Kedvezményes éves úszóbérlet (6-8 illetve 18-20 óráig)
Kabin használat
Szolárium
Belépı kísérı számára (fürdésre nem jogosít)
Felnıtt rendezvény belépı
Kedvezményes rendezvény belépı

Kemping

Bruttó összeg
( Ft )
6004003005003002.4001.5009001.2001.8001.2003.0002.00011.0007.0006.0004.00050.00040.00030.00020.00050040 Ft/perc200500300-

Bruttó összeg
( Ft )
2.0002.3001.700-

Lakókocsi sátras utánfutóhely
Lakóautó hely
Sátorhely 9 m2-ig
Sátorhely 9 m2 felett
Parkolás
Idegenforgalmi adó, magyar
Idegenforgalmi adó, külföldi

2.300300200300-

Gyógyászati kezelések

Bruttó összeg
( Ft )
1.2001.2006001.0008008001.000-

Masszázs
Tangentor (víz alatti vízsugármasszázs)
Kádfürdı
Szénsavfürdı
Vízalatti csoportos gyógytorna
Gyógyúszás
Magnetoterápiás kezelés*
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Rekeszes galván*
1.000Interferencia*
1.000Ultrahang*
1.200Krio th.*
1.200Diadynamic *
1.000Szelektív ingeráram*
1.000Mikrohullám*
1.000Tens*
1.000Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 5 /2003 (IX. 19. )
ESZCSM rendelete alapján 2003. november 10.-étıl a gyógyszolgáltatások igénybevételéért a következı
térítési díjakat kell befizetnie vendégeinknek:
Medencefürdı
70Termál kádfürdı
80Szénsavas főrdı
110Orvosi gyógymasszázs
90Víz alatti sugármasszázs
100Víz alatti csoportos gyógytorna
60Csoportos gyógyúszás 18 év alatt
0Elektroterápia térítési díjai:
Interferencia
Diadynamic
Tens
Rekeszes galván
lontoforézis
Szelektiv ingeráram
Magnetotherápia
Mikrohullám
Ultrahang
Kryotherápia
* Magyar állampolgárnak fürdıorvosi javaslat esetén 90 % árengedményt adunk!
Nyitva tartás:
Gyógyászat

Minden nap

9-19 óráig

Strand

05. 01.-tıl 09. 30.-ig

9-20 óráig

Fedett fürdı

05. 01.-tıl 09. 30.-ig
10. 01.-tıl 04. 30.-ig

9-20 óráig
6-20 óráig

Fedett éjszakai nyitva tartás:

10. 01.-tıl 04. 30.-ig
Illetve 12. 27-30.-ig

pénteken és szombaton
21-01 óráig

Kedvezményes belépı vásárlására jogosultak
(a jogosultságot minden esetben igazolni kell):
• 14 éves kor alatti (6 éves korig ingyenes)
• érvényes diákigazolvánnyal
• 62 év fölötti és
• nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezı vendégeink vehetik igénybe.
A nagycsaládos napi belépıt csak nagycsaládos igazolvánnyal rendelkezı vendégeink vehetik igénybe.
A bérletek névre szólóak, azokat átruházni nem lehet!
Felelıs: Vass Ignác ügyvezetı
Határidı: 2004. április 30.
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12. Napirendi pont
Telek vásárlása a Blaha úti óvoda bıvítéséhez
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Blaha úti óvoda üzemeltetıje részérıl felvetıdött a
létesítmény területének a bıvítése. Az óvodában növekedett a gyerek létszám és a jelenlegi szabadtér
kevés a mozgásra Az óvoda közvetlen telekszomszédai hajlandóak területrészt eladni a tulajdonukba
lévı ingatlanokból a mellékelt rajz szerint. Az ügyben a két tulajdonossal már történt levelezés a
telekrészek eladásával kapcsolatban.
A véleményezı bizottságok a Kondorosi Zsolt Gye, Blaha u. 10. sz. alatti lakos tulajdonát képezı
telekbıl felajánlott 276 m2 terület megvásárlását támogatták., mert ebben az esetben nincs szükség a
helyi építési szabályzat módosítására. A felajánlott terület vételára 900 Ft/m2.
Dezsı Zoltán képviselı kérdésként vetette fel; indokoltnak tartják e ezért a telekért ilyen magas
vételárat kifizetni. Mennyire szükséges annak megvásárlásra, meddig tart az óvodának ez a
megnövekedett létszáma, amely most indokolttá tenné a bıvítést. A késıbbiekben is várható e ez a
gyereklétszám, vagy ez csak pillanatnyi helyzet.
A maga részérıl túlságosan magasnak tartotta ezt a vételárat egy ilyen egyébként hasznosítatlan terület
megvásárlásra.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a felajánlott terület le lesz választva a lakóterületrıl, ezért
ilyen magas az ajánlott vételár. Abból a szempontból hasznosíthatatlan, hogy más célra a telek
megosztására nem kapna a tulajdonos engedélyt, tehát csak az óvoda tekintetében lehet forgalmi
értéke.
Azzal egyetértett, hogy a jelenlegi telekárakhoz képest ez az ár magas, 500 Ft/m2 ár az, amit fel
lehetne ajánlani érte, ebben az esetben a vételár 100.000 Ft körül lenne.
Az óvoda üzemeltetıje azt kérte, hogy a telket az önkormányzat vásárolja meg, a további kialakítást ı
vállalja saját költségén.
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottság a
javaslat kialakítása során azt is mérlegelte, hogy és abból kiindulva javasolta a 900 Ft/m2 ár
elfogadását, mert a tulajdonosnak ebbıl az árból még el kell készíteni a telek megosztását, valamint az
új telekhatár miatt a kerítés áthelyezését, amelyek költsége megközelítıleg 64.000 Ft.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester a véleményezı bizottságok által támogatott
határozati javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint Kondorosi Zsolt tulajdonát képezı ingatlan
megosztás útján keletkezı 276 m2 telekrészt vásárolják meg a határozati javaslatban feltüntetett
feltételek mellett.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
122/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Kondorosi Zsolt, Blaha L. u. 10. szám alatti lakosoktól
a tulajdonát képezı 5061 hrsz.-ú ingatlan megosztása útján keletkezı kb. 276 m2 nagyságú
telekrészt megvásárolja az alábbi feltételek mellett.
1. A telket az elıterjesztéshez mellékelt rajz alapján kell megosztani.
2. A tulajdonos vállalja a ráesı telekrész megosztásának, valamint az új telekhatár miatt a kerítés
áthelyezésének, megépítésének a költségeit.
3. A telek vételára: 900 Ft/m2.
4. Az adásvételi szerzıdés megkötése és a vételár kifizetése a jogerıs telekalakítási határozat
kézhezvételét követı 15 napon belül.
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Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. Napirendi pont
A kereskedelmi szálláshelyek, a magánszálláshelyek és az idegenforgalmi adó ellenırzése
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az önkormányzat próbál mindent megtenni annak érdekében,
hogy a helyi adó bevételek, és a kintlévıségek behajtása eredményes legyen. Az elmúlt évben az
adóbeszedés tekintetében elég jelentıs elmozdulás történt, pozitív elmozdulás volt az idegenforgalmi
adó beszedését illetıen is.
Az elıkészítés során az a vélemény alakult ki, hogy ahhoz, hogy ez hatékonyabb legyen és az
önkormányzatot megilletı adók befolyjanak, ahhoz ezt az ellenırzési tevékenységet a kereskedelmi
szálláshelyek, és idegenforgalmi adó tekintetében tovább kellene fokozni. Ez viszont a jelenlegi
dolgozói létszámmal nem teljesíthetı, ezért kérik a képviselı-testület engedélyét két fı vendégellenır
közhasznú munkavégzés keretében történı foglalkoztatásához. Elıre nem tudható, hogy ez milyen
tapasztalatokkal fog lezárulni, ezért egy szeptemberig terjedı idıszakkal számolnak, és majd az
eredmény függvényében dönthetı el, mennyire célszerő véglegesíteni, vagy tovább foglalkozni ilyen
módon az ellenırzéssel.
Az elıterjesztett javaslat a nagyobb településeken kialakult rendszerhez illeszkedik, a Hajdúszoboszlói
és a Gyulai rendszert vizsgálták meg és nagyobb részt ezek adaptálására épült. Új elemként vezetnék
be a jutalékos rendszert, ami a másik két településen nincs. Ezzel próbálnák ösztönözni és anyagilag és
érdekelté tenni a két fı vendégellenırt. A következı zárszámadási rendeletnél már látható lesz a
rendszer hatékonysága.
Összegezve: az elıterjesztık kérik a képviselı-testület engedélyét a rendszer bevezetéséhez.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete egyetért 2 fı vendégellenır foglalkoztatásával
közhasznú munkavégzés keretében. A foglalkoztatás határozott idejő, 2004. május 15.
napjától 2004. szeptember 30. napjáig tart.
Határidı: 2004. május 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. Napirendi pont
A Gyomai Kner Nyomda Rt. cégjegye térbeli megformálásának véleményezése
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, Kádár Péter úrnak volt egy
javaslata, amely szerint a volt piactéren kialakítandó Kner téren a Kner Nyomda logoja kerüljön
elhelyezésre. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat felkereste a nyomdát, mint a logo tulajdonosát, aki
- egyetértve a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátussal – nem tartotta szerencsésnek annak
megjelenítését. A nyomda logoja jellegénél fogva grafikus, síkbeli elem, s térbeli alkotásként éppen
eredeti funkcióját vesztené el.
Kérdés, vélemény nem hangzott el, a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

161

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a vándor könyvárust ábrázoló cégjegyet nem
valósítja meg köztéri mővészeti alkotásként, tekintettel arra, hogy annak térbeli
megjelenítését a Gyomai Kner Nyomda Rt. nem támogatja; a nyomda cégjegye
jellegénél fogva grafikus, síkbeli elem, s térbeli alkotásként éppen eredeti funkcióját
vesztené el.
Határidı: azonnal
15. Napirendi pont
A köztisztviselık egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló kiemelt célok 2004 évre
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a köztisztviselıi törvény alapján a képviselı-testületnek meg kell
határozni azokat a célkitőzéseket, amelyek alapján a hivatalnak az adott költségvetési évben dolgoznia
kell. Az elıkészítés során azokat a célokat szedték össze, és szeretnék, ha beépülnének a teljesítmény
követelményekbe, amelyek a 2004 évben konkrét feladatokat jelentenek, megvalósításuk számon
kérhetı, és ellenırizhetı. Ezek a célkitőzések arra épülnek, hogy milyen feladatok lesznek ebben az
évben; befejezıdnek a beruházások, megtörténik a pénzügyi-informatikai rendszer kiépítése, az EU-s
szavazás, amelyeket célkitőzésként a hivatalnak meg kellene oldani, a testület döntése alapján.
Természetesen ezek a változások kihatnak a képzésre, és személyi kérdésekre is, amelyeket szintén
próbáltak beépíteni a teljesítmény követelményekbe.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a IV. pontban leírtakhoz kapcsolódóan elmondta, az
önkormányzat vagyona az elmúlt 1-2 évben valóban megnıtt 4-5 milliárd forinttal. Ezért nagyon
fontos, hogy ezt a vagyont olyan szempontok szerint üzemeltessék, és úgy gazdálkodjanak vele, hogy
az üzemgazdasági szempontból megfeleljen. Ebben a tekintetben ezt a napirendet nagyon fontosnak
tartotta; akik ezt a feladatot kapják, azokat majd nagyon jól lehet értékelni.
További hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2004-es évre a polgármesteri hivatal
célkitőzéseit.
Határidı: azonnal
16. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás kiutalása iránt benyújtott kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Molnár Borbála az Endrıdi Közösségi Ház vezetıje által
bérelt Népliget u. 1/b. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonya lejárt. A bérlı írásban bejelentette,
hogy a bérlakásra továbbra is igényt tart, mivel saját tulajdonú lakásvásárlására nincs lehetısége.
Molnár Borbála az elmúlt évben, illetve ez évben is hosszabb ideig táppénzes állományban volt.
Betegségére tekintettel úgy tőnik hosszabb távon nem számíthatnak a munkájára, erre figyelemmel is
volt a véleményezı bizottságnak az a javaslata, hogy a bérleti jogviszony csak további egy hónap
idıtartamra kerüljön meghosszabbításra.
Hozzászólás, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a bizottság
javaslatára is figyelemmel egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/2004. (IV. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Molnár Borbála részére a Gyomaendrıd,
Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát 2004. év május
hó 31 napjáig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Szolgálati bérlakás iránt benyújtott kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
elıterjesztést.

Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Szeretı Anna
Gyomaendrıd, Móra F. u. 10. szám alatti lakos, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
tanítónıje azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrıd, Apponyi u.
24/C. szám alatti szolgálati bérlakást részére kiutalni szíveskedjen.
Kérelmezı levelében leírta, hogy az élettársával a „Kollman” ltp-n albérletben élnek, melynek lakbére
23.000,- Ft/hó, + rezsi. Amennyiben az önkormányzat a szolgálati bérlakást részükre kiutalná, úgy
lehetıségük lenne lakás-elıtakarékossági szerzıdés kötésére, így a késıbbiek során saját tulajdonú
lakást tudnának vásárolni.
Az általános iskola igazgatónıje leírta, hogy kérelmezı munkáját szakmailag színvonalasan,
lelkiismeretesen végzi. A közösségben aktív, a tantestületbe beilleszkedett. A munkájára az
intézménynél hosszútávon számítanak. A szolgálati lakás kiutalását támogatja.
A bérlakás összkomfortos, alapterülete 56 m2, lakbére: 5.600,- Ft/hó.
A Békés Megyei Rendır-fıkapitányság a bérlı kijelölési jogot 2005. július 31. napjáig adta át az
önkormányzatnak.
Jelenleg ez az 1 db szolgálati bérlakás van, mely üresen áll.
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a szolgálati bérlakás kiutalását 2005. június 30. napjáig.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. szám
alatti szolgálati bérlakást kiutalja Szeretı Anna Gyomaendrıd, Móra F. u. 10.
szám alatti lakos részére 2005. év június hó 30. napjáig, de maximum addig még
nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolával
fennáll.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
M. Szabó Lajos részére pénzösszeg megfizetése a Gyomaendrıd, VI. ker. Tanya 195. szám alatti
0128/15 hrsz-ú ingatlan rendeltetésmódosítása ellenében

Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a gyomaendrıdi Regionális
Hulladékkezelı Mő beruházás mőszaki átadása 2004. május hónapban kerül sor. A hulladékkezelı mő
használatbavételi engedély kiadásának egyik feltétele, hogy 500 m-es körzetben lakóingatlan nem
lehet. A 0128/15 hrsz-ú tanya ingatlan a hulladékkezelı mő mellett kis távolságon belül helyezkedik
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el. A tulajdonosa M. Szabó Lajos állandó lakhelye a tanya címére van bejelentve, és itt is tartózkodik.
Azért, hogy ez a tény ne akadályozza a hulladékkezelı mő használatbavételi engedélyének kiadását
megállapodás történt M. Szabó Lajossal. A szóbeli megállapodás értelmében M. Szabó Lajos
hozzájárult ahhoz, hogy a tanya ingatlan mővelési ága rendeltetésmódosítási eljárás keretében át
legyen minısítve gazdasági épületté.
M. Szabó Lajossal történt szóbeli megállapodás értelmében az önkormányzat az engedélyeztetési
eljárással kapcsolatos költségeket magára vállalja, illetve írásos megállapodás alapján a
rendeltetésmódosítás ellenében meghatározott összeget fizet.
A bizottságok 200.000,-Ft kifizetését javasolták M. Szabó Lajosnak.
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot javasolják
elfogadásra a Képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete M. Szabó Lajos Gyomaendrıd, VI. ker. Tanya 195. szám
alatti lakosnak az alábbi megállapodás alapján a 0128/15 hrsz-ú ingatlan rendeltetésmódosítása
ellenében 200.000,-Ft-ot fizet.
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.,
képviseli: dr. Dávid Imre polgármester),
másrészrıl M. Szabó Lajos 5500 Gyomaendrıd, VI. ker. Tanya 195. szám alatti lakos között alulírt napon az
alábbi feltételek szerint a 0128/15 hrsz-ú ingatlan rendeltetésmódosítási ügyében.
1./
Felek megállapítják, hogy a 0128/15 hrsz-ú tanya ingatlan M. Szabó Lajos tulajdonát képezi, amely
természetben Gyomaendrıd, VI. ker. Tanya 195. szám alatt található. A tanya ingatlan a szomszédos 0130/15
hrsz-ú Gyomaendrıdi Regionális Hulladékkezelı Mő mellett 500 m-es védı távolságon belül helyezkedik el.
Felek tekintettel a hulladékkezelı mő használatbavételi és mőködési törvényi szabályozásaira egymással
megállapodást kötnek a 0128/15 hrsz-ú tanya ingatlan rendeltetésmódosítására.
2./
M. Szabó Lajos kijelenti, hogy hozzájárul a tulajdonát képezı 0128/15 hrsz.-ú tanya ingatlanon lévı
lakóépület rendeltetéső szoba, konyha, disznóól valamint fedett tároló és terasz állandó jellegő épület gazdasági
épület rendeltetéső állandó jellegő épületté történı változtatásához.
3./
M. Szabó Lajos kijelenti, hogy az épületet a jelen megállapodás aláírását követıen csak gazdasági
épületként használja a Gyomaendrıd Város Jegyzıje által kiadott II.1330-2/2004. számú határozatnak
megfelelıen.
4./
A lakóépület rendeltetés megváltoztatásának engedélyezésével kapcsolatos összes felmerülı költségeket
Gyomaendrıd Város Önkormányzata viseli.
5./
Gyomaendrıd Város Önkormányzata M. Szabó Lajosnak a tulajdonát képezı 0128/5 hsrz-ú ingatlanon
lévı lakóépület rendeltetés megváltoztatásához való hozzájárulása ellenében 200.000 Ft, azaz: Kettıszázezer
Forintot fizet. Az összeg kifizetése Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal pénztárában fog megtörténni a
lakóépület rendeltetés megváltoztatására irányuló a Szarvasi Földhivatal felé benyújtandó kérelem és a jelen
megállapodás aláírásával egyidejőleg.
6./
M. Szabó Lajos kijelenti, hogy a részére kiutalt pénzösszeg átvételét követıen az önkormányzattal
szemben a 0128/5 hsrz-ú ingatlanon lévı lakóépület rendeltetés megváltoztatásához kapcsolódóan semmilyen
nemő követeléssel nem él a továbbiakban.
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7./

A jelen megállapodásra egyebekben a Ptk. rendelkezései megfelelıen irányadóak.

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá.
Gyomaendrıd, 2004…………..

____________________________

______________________________

Gyomaendrıd Város Önkormányzata
képv: dr. Dávid Imre polgármester

M. Szabó Lajos

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı: 2004. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
Márton Antal területvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Márton Antal az
önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Toldi és Bánom-kerti utcák között lévı 14856 hrsz-ú,
5171 m2 területő, szántó 5-ös minıségi osztályú, 9 AK értékő földterület megvásárlására kérelmet
adott be. A földterület a kérelmezı tulajdonában lévı ingatlan közvetlen szomszédságában
helyezkedik el. A földterület jelenleg mőveletlen. A földterület az „Általános rendezési terv és
szabályozás„ szerint nincs külön funkcióval ellátva és a késıbbiekben sem tervezett.
A bizottságok a vételárat 10.000,-Ft/Ak összegben javasolták megállapítani.
A tegnapi nap folyamán személyesen megkeresték, hogy olyan irányú összeírás kezdeményezés van,
hogy a Tokai utat javasolnák meghosszabbítani a 3867-es hrsz-ú telekhatártól, és ebbıl a telekbıl egy
útszélességő területet az önkormányzat megvásárolna, hasonló feltételekkel, mint a vevı esetében,
illetve 14856-os hrsz-ú telek szélébıl egy út kerülne kialakításra a Toldi Miklós utcáig. A
meghosszabbítást követıen az önkormányzati telek szélén az ott lakók ki tudnának járni, mivel ez egy
zsákutca. Meglátása, hogy ezt a lehetıséget az ott lakók számára biztosítani kell. Sajnos a 3867-es
hrsz-ú telek tulajdonosának a beleegyezésére még szükség van. Ha a tulajdonos jóváhagyja a fentieket,
akkor megvalósítható az elıterjesztésben található területvásárlási kérelem.
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata engedélyezi a 14856 hrsz-ú terület értékesítését azzal a
kikötéssel, hogy a 3867 hrsz-ú telek tulajdonosa hozzájárulását adja a Tokai út
meghosszabbításához, ezáltal új út kialakításához.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 10.000,-Ft/AK értékben megvásárolja a 3867 hrsz-ú
terület tulajdonosától az út kialakításához szükséges területet.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a hozzájárulás megtételéig az adásvételi eljárást
felfüggeszti.
Határidı: 2004. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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20. napirendi pont
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménynél létszámleépítés
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Kovács Béla képviselı urat, a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Kovács Béla képviselı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy amikor az intézmény vezetése és
az önkormányzat a 2004. évi költségvetési évet megvitatta, akkor az intézmény 16,5 M Ft-os
normatíva feletti támogatási igénnyel élt a jelenlegi mőködéshez. A város költségvetési helyzete 10 M
Ft megítélését tette lehetıvé az intézménynek. Az intézmény a fennmaradó 6,5 M Ft-ot más módon,
dologi kiadásokból: főtésköltség, világítás, gázfogyasztás tovább csökkenteni nem tudja.
Lehetıségként merült fel, hogy osztályokat vonnak össze. A intézménynek négy végzıs osztálya van.
A létszám csökkentését a 2004. április 26. napján megkapott központi felvételi eredmény alapján
kalkulált osztály összevonások indokolják, mely a szeptemberben induló tanévet érinti.
A 6,5 M Ft-ot a bérbıl tudják kigazdálkodni, és a tantárgyfelosztásból meg tudják oldani a feladatot
úgy, hogy 3 fı tanári közalkalmazotti létszám végleges leépítését rendelik el. A három fıbıl egy fı
szerzıdéses viszonyban áll, két fı pedig két éve dolgozik az intézménynél, ennél fogva a végkielégítés
nagyságrendje nem jelentıs.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat:
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium közalkalmazotti létszámát a racionális létszámgazdálkodás fenntartása érdekében
2004. május 1. napjától egy német szakos tanári és egy történelem szakos kollégiumi nevelıi;
2004. július 31. napjától egy angol szakos tanári álláshellyel csökkenti. Az intézmény
jelenlegi jóváhagyott létszáma 50 fırıl 47 fıre változik. A létszám csökkentése végleges, a
feladatellátás színvonalát nem befolyásolja. Megállapítja, hogy a felszabaduló munkaerı
átcsoportosítására, folyamatos továbbfoglalkoztatására, sem intézményen belül, sem másik
helyi intézménynél nincs lehetıség, ezért létszámleépítés címén a közalkalmazotti
jogviszonyokat meg kell szüntetni.
A létszámleépítés a 2004. évi költségvetésben nem szerepel, ezért a Képviselı-testület utasítja
a jegyzıt, hogy intézkedjen a költségvetés módosításának elıkészítésérıl.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt a munkáltatói
intézkedés pénzügyi kötelezettségének többlet terhét az állami költségvetésbıl igényelje
vissza.
Határidı: A létszámcsökkentés tekintetében: 2004. május 1. és július 3l.
A költségvetési rendelet módosítása tekintetében a következı testületi ülés
A többletköltség pályázatának benyújtására:
2004. október 1.
Felelıs: A létszámcsökkentés végrehajtásáért:
Dr. Kovács Béla igazgató
A költségvetés módosításának elıkészítéséért: Dr. Csorba Csaba jegyzı
A pályázat benyújtásáért:
Dr. Dávid Imre polgármester

21. napirendi pont
2004. augusztus 20-i városi ünnepség megrendezéséhez ismételt pályázat kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete pályázati felhívást tett közzé a 2004. augusztus 20-i városi ünnepség
megrendezésére. A pályázatok elbírálását a testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe
utalta. A bizottság 2004. április 20-i ülésén a pályázó pályázatát visszavonta, mert az - Önkormányzat
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által biztosított 2.000.000,-Ft mellé - nem tudta vállalni az ünnepség finanszírozásához szükséges
összeget: 2.000.000,-Ft-ot. A pályázat sikertelensége miatt szükséges a pályázati felhívás ismételt
kiírása.
A pályázat kritériumai, az eljárás rendje az elızı pályázattal azonos, azzal az eltéréssel, hogy a
pályázók nemcsak gyomaendrıdi székhelyő jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók lehetnek.
Farkas István a CUTI Bt. ügyvezetıje a Szent István napi kenyérmennyiséget biztosítja, annak
ellenére, hogy visszavonták pályázatukat.
Dezsı Zoltán képviselı úr kérdése a 2.000.000,-Ft-ra irányult, mely szerint önkormányzati
pénzösszegrıl, vagy a tavalyi évben a Területfejlesztési Tanácstól nyert pénzösszegrıl van szó, amit
az augusztus 20-i halfızı versenyre nyertünk?
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint „Szent István napi ünnepségsorozat” címmel került
benyújtásra a pályázat, mely a halfızı versenyt is tartalmazta. Az ekkor nyert 2.000.000,-Ft a most
támogatásként felhasználandó összeg.
Nagyon sajnálja, hogy a közel négy év alatt, nem alakult ki egy állandó csapat az endrıdi
településrészen, akik az augusztus 20-i ünnepségsorozatot megrendeznék, támogatásként pályázatokat
nyújtanának be.
További hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat:
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2004. augusztus 20-i városi ünnepség
megrendezéséhez ismételten pályázatot ír ki, a pályázat kritériumai, eljárás rendje az elızı
pályázattal azonos, azzal az eltéréssel, hogy a pályázók nemcsak gyomaendrıdi székhelyő jogi
személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók lehetnek.
A Képviselı-testület a pályázat elbírálásával ismételten a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot
bízza meg.
A Képviselı-testület egyidejőleg felhívja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a pályázat
kiírásáról gondoskodjék.
Határidı: 2004. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

22. napirendi pont
Mirhóháti utcai Idısek Otthona építésének közbeszerzési ajánlati felhívásának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Knapcsek Béla képviselı úr személyes érintettségére való hivatkozással kérte a döntéshozatalból
történı kizárását.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı úr kérésére figyelemmel felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat,a kizárást illetıen. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy
a képviselı kizárásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Knapcsek Béla képviselıt kizárja a „Mirhóháti
utcai Idısek Otthona építésének közbeszerzési ajánlati felhívásának módosítása” c.
napirendi pont döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a közbeszerzési eljárás keretében
az ajánlati felhívás az egyik leglényegesebb eleme az eljárás megindításának. Ezen belül a mőszaki és
pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos feltételek azok, amik meghatározók, melyekben
meghatározhatók azoknak a köre, akik pályázatot képesek benyújtani. Nagyon lényeges, hogy milyen
szempont alapján történik az értékelés. A potenciális ajánlattevık számának növelése érdekében az
ajánlattétel feltételrendszerén enyhíteni kívánunk és az értékelési szempontok rendszerében
meghatározó tényezı az ár lenne. A korábbi súlyozásos értékeléssel szemben most csak a
legkedvezıbb ár befolyásolja az ajánlatok elbírálását.
Az ajánlati felhívás szövege az alábbiakban módosul:
- a 11.b) pontban a tıkeáttétel mutató 0,5-rıl „nagyobb, mint 1,0” –re változik, és a likviditás
mutató 1-rıl „kisebb, mint 0,5” –re
- a 11.b) pont ajánlattevık alkalmatlanná minısítésének szempontjai a következıkben módosul:
o 2001., 2002., 2003. évek közül legalább kettıben nem rendelkezik egy bruttó 150 M
Ft értéket elérı magasépítési referenciával (korábban mindegyik évben)
o 2001., 2002., 2003. évek közül legalább egyben nem rendelkezik egy bruttó 150 M Ft
értéket elérı, jelen beszerzés tárgyához hasonló magasépítési referenciával (korábban
mindegyik évben)
o az utóbbi két évben a legnagyobb összegő pénzmozgás számjegyeinek száma
bármelyik évben nem éri el a nyolc számjegyet (kilenc számjegyrıl)
o minimum 50 M Ft folyószámla hitelkeret (200 M Ft-ról)
o 2001. és 2002. évi saját tıke minimum 20 M Ft (50 M Ft-ról)
- a 13. pontban az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegő
ellenszolgáltatás lett.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mirhóháti utca 8. szám alatti Idısek Otthona
építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás módosított ajánlati felhívását elfogadja, és
közzétételre alkalmasnak találja. A Képviselı-testület felhatalmazza a Duplex Kft.-t az ajánlati
felhívás közzétételére.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester, mivel további írásos napirendi pont nem volt, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy amennyiben van bejelentenivalójuk, úgy azt tegyék meg.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a testületi ülés szünetében
Hornok Ernı úr rákérdezett, hogy mi lesz a leszívott holtággal. Elmondása szerint a szünetben
intézkedés is történt, mivel a Hármas-Körös még nincs duzzasztva, és folyamatosan megy le a
vízszint, ezért ma este be fogják indítani a szivornyát és valószínőleg a reggeli órákra a 145 cm-es
vízszint helyreáll.
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Dr. Dávid Imre polgármester további bejelentés nem lévén, az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja
alapján az alábbi napirend megtárgyalására zárt ülés elrendelését javasolta:
- A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2003. évi beszámolójának és 2004. évi tervének a jóváhagyása.
A 2003. évi céljutalom javaslat elfogadása. Az ügyvezetı igazgató fizetés emelése és a 2004.
évi céljutalom kitőzése, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának a módosítása
A döntés meghozatala elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített
többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület a zárt ülés elrendelésére tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/2004. (IV.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja alapján „a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2003. évi beszámolójának és 2004. évi tervének a jóváhagyása. A
2003. évi céljutalom javaslat elfogadása. Az ügyvezetı igazgató fizetés emelése és a 2004. évi
céljutalom kitőzése, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának a módosítása”tárgyú elıterjesztés
megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
A továbbiakban a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a. pontja
alapján a Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyú
elıterjesztés megtárgyalására is zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte a jelenlévık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Császárné Gyuricza Éva
hitelesítı

Rau József
hitelesítı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
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