Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
11/2004.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. május 27-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, 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, Szujó Zsolt és Uhrin Zoltánné
osztályvezetık, Szilágyiné Bácsi Gabriella költségvetési ügyintézı,
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Kis Éva és Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, az Alpolgármester, a
Jegyzı és az Aljegyzı urat és a megjelent kedves érdeklıdıket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 18 fı. Ifj. Dógi János képviselı elızetesen jelezte, hogy
egyéb elfoglaltság miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Csányi
István és Dr. Kovács Béla képviselıket.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
- 2004. április 30-a és május 1-e között került megrendezésre Gyomaendrıdön a VI.
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál. Meglátása, hogy az elkövetkezendı években is szüksége
van a város lakosságának egy ilyen jellegő rendezvénysorozatra. Megragadván a szót ezúton
mondott köszönetet a Bethlen Gábor Szakképzı Intézmény igazgatójának és kollektívájának a
szervezımunkáért.
- 2004. május 8-án miniszterelnök úr részt vett a Bethlen Gábor Szakképzı Intézmény ballagási
ünnepségén, majd a Liget Fürdı ünnepélyes átadásán. Köszönetet mondott mindazon
személyeknek (így pl.: az építık, kivitelezık, fürdı dolgozói, Gyomaszolg Kft.
kollektívájának), akik közremőködıi voltak az elıkészületeknek, illetve megtisztelték
jelenlétükkel az ünnepséget.
- 2004. május 14-15-én került megrendezésre az endrıdi településrészen a „Rózsahegyi Kálmán
Napok”. Mely egy színvonalas rendezvény volt, rendhagyó tanítási órákkal. Kiemelni kívánta
Szujó Zoltán sportriporteri találkozón való részvételét, mely véleménye szerint emlékezetes
marad az ott megjelentek számára.
Itt került hivatalosan bejelentésre, hogy 35 millió Ft-ot nyert az iskola, az iskola építményének
a bıvítésére, mely összegbıl 60 % építésre, 40 % pedig technikai felszerelésre használható fel.
- A szennyvíz mőszaki átadására 2004. május 24-én minden probléma nélkül került sor.
- A kommunális hulladéklerakó telep mőszaki átadása a tegnapi nap folyamán, 2004. május 26án megtörtént.
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2004. május 26-án szerdán volt a kommunális hulladéklerakó telep mőszaki átadása. Probléma
adódott Kondoros Nagyközséggel, aki mai rendkívüli testületi ülésén dönt a kommunális
hulladéklerakó telep mőködtetését illetıen. A kilenc település egységes döntésére van szükség
ahhoz, hogy üzemeltetıi pályázat kerüljön kiírásra. A telep tényleges, hivatalos átadására kb.
2004. június 20-a körül kerül sor. Ekkor kerül átadásra a szennyvízberuházás IV. üteme is.
Elmondása szerint minisztériumi szinten meghívott vendégre számíthatunk.
2004. május 21-én Budapesten a „Honvédelemért kitüntetı cím” ezüst fokozatát kapta. Békés
megyébıl két fı kapta meg a kitüntetést.

További polgármesteri tájékoztató nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben
van bejelentenivalójuk a napirendi pontok megvitatása elıtt, azt tegyék meg.
Katona Lajos alpolgármester felszólalásában elmondta, hogy egy bizonyos témában szeretne
felvilágosítást kérni, mégpedig a mezıırök munkájával kapcsolatosan. Ez évben a jó idıjárásnak
köszönhetıen a földterületeken lévı mezıgazdasági munkálatokat, aki szerette volna, el tudta látni.
Van több olyan terület, amely nem került megmővelésre. Azt szeretné kérni, hogy a mezıırök
megfelelı hatékonysággal lépjenek fel, és legalább azt érjék el, hogy minimum gyommentesen tartsák
ezen területeknek a tulajdonosai a földeket, ugyanis elfertızik a környéket is. Ezzel kapcsolatban
szeretne tájékoztatást kérni, hogy a mezıırök általi bejárás milyen módon és mikor válik esedékessé.
Dr. Kovács Béla képviselı a Gyomaendrıdi Híradó legutóbbi számában megjelent cikkel
kapcsolatban kívánt két dolgot megjegyezni. Amikor az újság megjelent, a következı napokban több
telefonhívást is kapott akadémikus, tanszékvezetı professzor, magas beosztású kutató és éppen
hivatalban lévı államtitkártól is, akik azt kifogásolták, hogy a Kner napokon tartott elıadásaikról
egyetlen sor sem esett az újságban. İ úgy reagált minderre, hogy a híradó elızı számaiban a Kner
Imre Gimnázium elızı 50 évérıl a lakosság bıvebb felvilágosítást kapott, és a fentieken kívül számos
más esemény kitöltötte a lap terjedelmét.
Magyarország miniszterelnöke május 8-án a város vendége volt, ezzel egy idıben a híradóban olyan
cikksorozat jelent meg, mely nem kifejezetten pozitívan minısítette a miniszterelnök urat. Úgy
gondolja, hogy ha ez a mentalitás, át kellene keresztelkednie az újságnak, mint pl.: Gyomaendrıd
Város jobboldali lapja. Ha nem, akkor egyenlı mércével kellene mérni, balra is és jobbra az
egyenlıséget, a távolságot megtartani. Mondja ezt azért, mivel a város az elkövetkezendı két évben is
a megye, a térség, a régió segítségét kéri, és kérne mindenkit, hogy ne gördítsen akadály ez elé.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy az elızı testületi ülésen döntés történt az
önkormányzat által kiírt pályázati alapok elbírálását illetıen. Azóta egyes érintett személyek kérdést
intéztek felé, mely szerint hogyan dönthet a testület civil szervezeti alapok tekintetében
magánszemélyek támogatásáról. Kételkedve fogadta a fenti feltételezést, de az ülést megelızıen
utánanézett, és valóban több magánszemély pályázott a civil szervezetek alapjából. Kérdése, hogy a
civil szervezetek alapjába ki nyújthat be pályázati támogatásra jogos kérést. Kérné a jegyzı urat, hogy
ennek nézzen utána, és ha ez bármiféle törvénysértésbe ütközik, ami a névvel ellentétes, és jogtalan
kifizetés történt, úgy a Humánpolitikai Bizottság az érintettektıl az érintett alapot töltse vissza.
Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakra kívánt reagálni.
Elsıként az alpolgármester úr által feltett mezııri bejárásokat illetıen elmondta, hogy általában
minden év júniusában, az aratás megkezdése elıtt határszemlét hajtunk végre, melybe bevonásra
kerülnek a mezıırök, a gazdajegyzı, a földhivatal és általában a Képviselı-testület vonatkozásában az
alpolgármester, illetve a mezıgazdasági kérdésben érintett személy. Egyetért azzal, hogy azok, akik
nem mővelik a földet, bérbe sem adják, ott megfelelı szankciót kell alkalmazni.
Dr. Kovács Béla képviselı úr felvetésére válaszolva kívánta elmondani, hogy elég nehéz helyzetben
van településünk a politikai megosztottság miatt. Meglátása, hogy a lapnak két dolgot
mindenféleképpen meg kell jegyeznie, hogyha van a városról megfelelı szintő információ, akkor nem
másnak az információját kell leadni. Másrészt nem kerülnek bele olyan jellegő cikkek, melyek nem
odavalók. A város és a szerkesztı a következı években áttekinti, és eldönti, hogy tud-e független
városi lap lenni, saját érzelmeitıl nem befolyásoltként mőködni.
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Dezsı Zoltán képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy közcélú magánszemélyek is
pályázhatnak a civil szervezeti alapból, a pályázati kiírás így szól.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a civil szervezeti alapból való pályázat kapcsán kívánta elmondani,
hogy két személyre emlékszik, aki támogatásban részesült a fenti alapból, az egyik Fehér József
újságíró, aki 20 ezer Ft-ot, a másik pedig Nagy Katalin, aki 19 ezer Ft-ot kapott, ı pedig vásárokon,
kiállításokon szokott merített papírokat árulni, népszerősíteni. Tulajdonképpen mindkét személy
tevékenysége közérdeket szolgál. A pályázati kiírás is úgy szól, hogy magánszemélyek, akik
közösségi érdeket képviselnek és szolgálnak, részesülhetnek a támogatási alapból. Amennyiben olyan
személy is részesült az alapból, aki a fentiek alapján nem jogosult, úgy abban az esetben korrigálni
fogják a kifizetést.
Bíró Károly szerkesztı a lapot érintı feltételezésekkel kapcsolatban kívánt reagálni. A fent említett
lapszámban is a választást megelızıen fizetett hirdetéseket adtak le, éppúgy a FIDESZ, mint az MSZP
részérıl, melyek alatt feltüntetésre került, hogy fizetett hirdetés. Nem érzi úgy, hogy bármelyik oldal
felé húzna.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint amennyiben fizetett választási hirdetésrıl van szó,
akkor kicsit kellemetlenebb helyzetben vagyunk, bár a város érdeke alá kellene rendelni az újság
érdekeit.
További bejelentés nem lévén a napirendi pontok elfogadását javasolta a Képviselı-testületnek, az
alábbi kiegészítéssel:
19. Közmunkapályázat parlagfő irtásra
20. Kovács Erika és Varga Tamás kérelme
21. Gondozási Központ pályázata demens részlet kialakítására
22. Városi Gondozási Központ pályázata gépkocsi vásárlásra
23. Bejelentések
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Menetrend szerinti helyi autóbusz menetrendváltozás
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 2003. évi közhasznúsági
jelentése, kuratóriumi és felügyelı bizottsági tagjainak további megbízatása
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány telephely engedély kérelme
Városi Zene-és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Varga Zoltán kérelme
Iskolatej programban való részvétel
Adás-vételi elıszerzıdés az Ipari park területén lévı ingatlanokra
Gyomaendrıd Város Településrendezési tervei, Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Tájékoztató a 2004. évben felújítandó és új belterületi utak lakossági hozzájárulásának
elfogadott mértékérıl
Együttmőködési szerzıdés
Egészségügyi közremőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás
A Vízmősoron és az Október 6 lakótelepen lévı bérlakások értékesítése
Szolgálati bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelmére behajthatatlan lakbértartozások elengedése
Hideg Róbert Körösladány, Nádorér u. 229/2. sz. alatti lakos kérelme
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19. Közmunkapályázat parlagfő irtásra
20. Kovács Erika és Varga Tamás kérelme
21. Gondozási Központ pályázata demens részlet kialakítására
22. Városi Gondozási Központ pályázata gépkocsi vásárlásra
23. Bejelentések
Határidı:

azonnal

Az elsı napirend megvitatása elıtt mivel nem volt a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentéssel
kapcsolatban kiegészítenivalója, kérte a testületet határozata meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 47/2004. (III.25.), a 73/2004. (III.25.), a 82/2004.
(III.25.) és a 91/2004. (III.25.) KT sz. határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadta.
Határidı:

azonnal

1. napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 12/2001. (IV.27.) KT számú rendelet
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a lakbérek utoljára az
önkormányzati bérlakások és a szolgálati bérlakások vonatkozásában 2001-ben kerültek rendezésre.
Ezek a lakbérek azokat a kezelési kiadásokat, amelyeket a kezelınek, nevezetesen a Gyomaszolg Ipari
Park Kft.-nek el kellene végeznie már régen nem fedik. Itt gondolni kell az Október 6. ltp.-i lakások
állapotára, a Vízmő sori, vagy a Polányi Máté úti ingatlanok állapotára. A kezelı még a 2003-as év
során javasolta, hogy a lakbéreket 2004. évben rendezzék, melyet akkor a Humánpolitikai Bizottság
akkor elfogadott. Jelen elıterjesztés szerint kb. 30 %-os lakbéremelés elfogadását javasolják az érintett
bizottságok a tisztelt Képviselı-testületnek. Riasztónak tőnhet a 30 %-os lakbéremelés, azonban ha
megnézzük a piaci lakbérárakat még mindig kedvezınek mondhatók. A legjobb lakás lakbére is (pl.:
Hısök úti ingatlan) szeptembertıl 13 ezer Ft-ra emelkedik, mely önálló bejárattal, garázzsal, központi
főtéssel ellátott lakás. Egy Október 6. ltp.-i lakás lakbére, mely egy, illetve másfél szobás, a 6.500,Ft/hót nem haladja meg. A szükséglakások lakbére ennél jóval alacsonyabb, ahol a komfortfokozat is
lényegesen eltérı. A bérleti szerzıdésekre figyelemmel van egy 90 napos határidı, amikor a felek
egyoldalúan 90 nap elteltével módosíthatják a szerzıdést. A lakbér lényeges eleme a bérleti
szerzıdésnek, ezért a lakbéremelés 2004. szeptember 1-tıl lép életbe, amennyiben a Képviselı-testület
azt elfogadja.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
alkossák meg rendeletüket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2004. (…….) KT sz. rendeletét
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A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
12/2001. (IV.27.) KT számú rendelet módosításáról

2. napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 7/2003. (III.31.) KT számú
rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse a
megjelentekkel a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az Európai Uniós csatlakozással
párhuzamosan a hazai jogszabályok is módosulnak, ezen belül kezelik azt a problémát, hogy bizonyos
ellátáshoz alanyi jogon kell, hogy hozzájussanak az EU-s állampolgárok. Az Egyes szociális és
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVI. Törvény már ennek a
módosításnak felel meg. Ez közvetlenül kihatással van az önkormányzati rendeletalkotásra is, hiszen
ennek a lényege, hogy a lakásfenntartási támogatás, mely az egyik legfontosabb szociális ellátás
(hiszen a lakhatási feltételeket hivatott biztosítani egy bizonyos jövedelemszint alatt élık számára) is
módosult olyan mértékben, hogy közelebb került a normatív ellátáshoz. Ez azt jelenti, hogyha
bizonyos feltételeknek megfelelt az illetı állampolgár, abban az esetben a lakásfenntartási támogatást
biztosítani kell számára. Mint ismeretes a Képviselı-testület elıtt, nálunk kétféleképpen mőködött a
lakásfenntartási támogatásokhoz való hozzájárulás, egyrészt a főtési támogatás – mely kifejezetten a
főtési szezonra került megállapításra, másrészt a lakásfenntartási támogatás – ahol az önkormányzat
két területre kapott szabályozási lehetıséget, a lakásnagyság és a jövedelmek szabályozása
tekintetében. Jelen törvénymódosítás olyan kihatással van az önkormányzati rendeletalkotásra, hogy
részben leszabályozza a lakásnagyságot, másrészt a jövedelmi szinteket, és ha ezeknek a feltételeknek
az állampolgár megfelel, akkor a lakásfenntartási támogatást biztosítani kell. Ezzel párhuzamosan az
önkormányzati rendeletben szabályozott főtéstámogatás és lakásfenntartási támogatás szabályozása
feleslegessé vált, így ezek a 7/2003. (III.31.) helyi önkormányzati rendeletbıl hatályon kívül
helyezésre kerül. Számításokat végeztek a kollegák, mely alapján elmondható, hogy a központi
szabályozás kedvezıbb az állampolgárok részére, mint az önkormányzati szabályozás. Azért vált
szükségessé a rendelet módosítása, mert párhuzamos ellátást felesleges megállapítani, hiszen azzal,
hogy az önkormányzat a helyi rendeletet nem helyezi hatályon kívül, még a központi támogatást
számára meg kell állapítani. Jogosultság esetén egy évre kell megállapítani, a kifizett támogatási
összeg 10 %-a, az önkormányzati költségvetést, 90 %-a a központi költségvetést terheli.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezet elfogadását
javasolja a tisztelt Képviselı-testületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy a gyógyszertámogatás ebbe a kategóriába
tartozik-e? Továbbá, amennyiben lehetséges az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt és érvényes rendeletét kérne az áttekinthetıség
szempontjából.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy a gyógyszertámogatás nem ebbe a szabályozási
körbe esik. A fent elhangzottak csak kifejezetten a lakhatási támogatást biztosítják, magát az
életvezetést nem. Ennek megfelelıen vagy a közgyógyellátó igazolvány kiadására jogosult alanyi
jogon az illetı kérelmezı, vagy pedig az általános segélyezés keretében tud támogatást kérni, melyet a
Humánpolitikai Bizottság bírál el. Természetesen semmi akadálya nincs annak, hogy a következı
testületi ülésre egy egységes szerkezetbe foglalt rendelet kerüljön Képviselı-testület elé.
Megragadván a lehetıséget tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az Interneten a város honlapján
szeretnénk egységesen közzétenni a kérelemminták mellett, a rendeletek mellett az ügymenet modellt
is. Az összes szociális ellátás tekintetében erre 1-2 hónapon belül sor kerül.
Dezsı Zoltán képviselı megjegyezni kívánta, hogy az elıterjesztés szerint „a normatív
lakásfenntartási támogatásban részesülık éves szinten minimum 30.000,-Ft, maximum több mint
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75.000,-Ft támogatást kaphatnak”. A fentieket az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén is szóvá tette,
mely ellentmondásos. Véleménye szerint kimaradt a „nem” szó a szövegbıl.
Dr. Dávid Imre polgármester a fenti módosítás figyelembevételével kérné a Képviselı-testületet
rendelete meghozatalára. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2004. (…….) KT sz. rendeletét
az egyes pénbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló
7/2003. (III. 31.) KT sz. rendelet módosításáról
3. napirendi pont
Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz menetrendváltozása
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte az Alföldi Közlekedési Kft. képviselıit, akik
tárgyalási joggal vettek részt a Képviselı-testület ülésén.
Ezt követıen felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet
illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a mai nap folyamán történt egyeztetést követıen egy pontosítást kérne a
nyári menetrendet illetıen, mely szerint a 15.35 órakor a Dérynétıl induló autóbuszjárat visszajön a
Szabadság térre. Ennek azért van jelentısége, mert ebben az idıszakban viszonylag nagy létszámban
mennek át Endrıdre a lakosok.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az alábbi problémával a testületnek több alkalommal is kell
majd foglalkoznia: a korábbi években is gyakorlata volt a nyári és téli menetrendnek. Látni kell, hogy
az esetlegesen elfogadott menetrend a koncessziós szerzıdésben foglalt menetjáratok számát kielégíti
a Kft. részérıl. Látni kell viszont, hogy ahogy növekszik az ingyenes helyi közlekedést igénybe
vehetık száma, úgy a Kft. bevétele annál jobban csökken. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a Kft. az
általa valószínősített nyereséget teljesíteni tudja, ahhoz több dolgot tehet. Azaz - vagy jegyárat emel,
ami véges, - másrészt járatszámot próbálja csökkenteni (jelen menetrend módosítás is ezt célozza meg,
oly módon, hogy lehetıség szerint a vonatcsatlakozások, illetve a helyi közlekedési igények a
csúcsidıszakokban lefedésre kerüljenek), - a harmadik út, hogy az állam a normatív alapból 2005-tıl a
helyi közlekedési vállalatokat ki fogja egészíteni.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság a menetrendet átvizsgálta. A bizottsági ülésen
elhangzott a Kft. részérıl, hogy kellı és megalapozott igény esetén a menetrendbeli változtatásokat
korrigálni hajlandóak.
Hozzászólás, kérdés nem lévén felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Alföldi Közlekedési Kft. által beterjesztett
menetrend tervezetet az elıterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Alföldi Közlekedési Kft. képviselıje néhány elhangzott gondolatra kívánt reagálni. Megnyugtatásul
kívánta közölni, hogy öt hetes utasszámlálás történt a járatokon. A mőszaki kollegák az öt hét alatt
azokat a járatokat jelölték meg, amelyek kihasználatlanul futnak (pl.: amikor a 148 férıhelyes csuklós
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autóbuszon utazik 4-5 fı). Megköszönte jegyzı úrnak a háttér megvilágítását. Az, hogy 65 évre vitték
le a kedvezményes korhatárt a nyugdíjasok körében, ez kb. 700-800 ezer Ft/hó bevételkiesést jelent
árkiegészítéssel együtt a cég életében. Természetesen ebbıl a megtakarított kilométerbıl ezt nem
tudják megspórolni. Hogy az elıterjesztés mellékletét képezı menetrendet összeállították, ez egy
takarékossági csomag része. Ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott, nem kıbevésett a menetrend,
tehát bármilyen megkeresés és egyéb észrevétel érkezik feléjük állnak rendelkezésünkre.
Megköszönve a lehetıséget és a közremőködést távoztak a testületi ülésrıl.
4. napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 2003. évi közhasznúsági jelentése
illetve kuratóriumi és felügyelı bizottsági tagjainak további megbízatása
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a közalapítvány megjelent képviselıjét. Ezt
követıen felkért Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a bizottság megtárgyalta a
közalapítvány mőködését, és megállapította, hogy jól mőködtetik a Városi Képtárt, és mint
közmővelıdési szolgáltatást teljes egészében ki tudja elégíteni a város lakosságát. Örömmel veszik az
újabbnál újabb kiállításokat, különösen a pedagógusok részérıl, hiszen így a gyermekek körében
népszerősíteni tudják, olyan alkotók körében, akik méltó reprezentánsai a mai magyar
képzımővészetnek is. A bizottság kérné a Képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/2004. (V.27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrıd
Város Közgyőjteményeiért 2003. évi közhasznúsági jelentését, és utasítja a kuratórium elnökét, hogy a
jelentés közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Kóris Györgyné a kuratórium elnöke

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint alapító a Közalapítvány
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért kuratórium tagjait további három évre 2004. június 01-tıl
2007. május 31-ig megbízza a kuratórium mőködtetésével:
Kóris Györgyné elnök
Oláh Gizella titkár
Perneczky László kurátor
Bella Rózsa kurátor
Szonda István kurátor
Az alapítvány gazdasági felügyeletére további három évre, a kuratórium megbízásának idıtartamáig a
Felügyelı Bizottság feladatainak ellátására megbízza:
Csíkné Tímár Évát
Weigert Lajosnét
Ugrainé Gróf Évát
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Határidı:
Felelıs:

2004. június 01.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönetet mond az adományozó
Láng Miklós és felesége Bécsi Erzsébetnek, hogy a Városi Képtár győjteményét Vidoszvky Béla:
A két öreg címő festményével tovább gazdagították.
Határidı: azonnal
5. napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Dr. Dávid Imre polgármester elsıként az anyag készítıit kérdezte meg, hogy van-e
kiegészítenivalójuk az írásos beszámolót illetıen.
Kiegészítés nem lévén, felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy röviden ismertesse a
megjelentekkel a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı összegzésként kívánta elmondani, hogy két éve mőködik a gyermekjóléti és
a gyermekvédelmi feladatellátás. Városi szinten kerültek megszervezésre a gyámhivatalok. Az elmúlt
idıszakban a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal is pozitívan nyilatkozott a gyámhivatal munkájáról.
Arról érdemes beszélni, hogy mi várható a gyámhivatalok mőködésében? Ezen belül is a hozzá
kapcsolódó gyermekjóléti és családsegítı szolgálatok ellátása tekintetében. Meglátása szerint a
gyámhivataloknál a feladatellátás marad, az viszont a jövı kérdése, hogy Gyomaendrıdön hol fog
mőködni a gyámhivatal. Ha a folyamatban lévı informatikai fejlesztésen túljut a hivatal, akkor
érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy adott esetben nem volna-e célszerőbb a gyámhivatalt a
kirendeltségen mőködtetni, közvetve kapcsolva a gyermekjóléti feladatok ellátásához. A fent említett
két szervezet szorosan összekapcsolódik. A másik kérdés ezzel párhuzamosan annak megvizsgálása,
hogy mi lesz a családsegítı szolgálattal, hiszen a többcélú kistérségi társulások létrehozásáról rövid
idın belül megjelenik a törvényi szabályozás. Ahhoz, hogy ezek a társulások érdemben pályázni
tudjanak, ahhoz több kötelezıen ellátandó feladatot kell elvállalni. Ezek közül az egyik kapcsolódó
feladat, az oktatási feladatok ellátása. Ez leginkább a kisebb településeket érinti, ahol az egységes
feladatellátást kellene biztosítani. Igaz, hogy a Képviselı-testület elfogadja a feladatellátás
színvonalát, de megítélése szerint ez év ıszén, vagy a következı év tavaszán a feladatellátás formáját
mindenféleképpen át kell tekinteni.
Tájékoztatásként kívánta továbbá elmondani, hogy a gyámhivatalnál egy fı létszámváltozás történt
Tóthné Varga Beáta személyében, aki jelenleg GYED-en van, ennek megfelelıen egy fiatal kolléganı
került két évre felvételre, aki jelenleg végzi az államigazgatási fıiskolát.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekvédelmi feladatok 2003. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Határidı:

Azonnal
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6. napirendi pont
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány telephely engedély kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az alapítvány megjelent képviselıjét, majd felkérte Hangya
Lajosné bizottsági elnököt, hogy amennyiben van kiegészítenivalója az elıterjesztést illetıen, azt
tegye meg.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány telephely iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Humánpolitikai
Bizottság a kérelmet megtárgyalták, és nem javasolja az óvodákat telephelyként kijelölni. A
Humánpolitikai Bizottságot megelızıen az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, aki
javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı Endrıdi
Közösségi Ház épületében új telephely létesítéséhez. Ezzel a Humánpolitikai Bizottság is egyetértett
és támogatja a fent elhangzottakat.
Wolf Tünde a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány képviselıje nyilatkozott arról, hogy az Endrıdi
Közösségi Ház épületét, mint telephelyet elfogadják.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel, hozzászólás nem lévén felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - amennyiben a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány igényt tart rá - hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı
Endrıdi Közösségi Ház épületében a Körösmenti Alapfokú Mővészeti Iskola részére új
telephely létesítéséhez.
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
Városi Zene- és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Városi Zene- és
Mővészeti Iskola igazgatónıje kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselı-testülethez, hogy az
intézményben az alábbi képzések beindítását engedélyezni, illetve az engedélyezett képzések szerint
az iskola alapító okiratát módosítani szíveskedjen:
Népzene: népi hegedő, citera
Jazz-zene: gitár, harsona, dob- és más ütıhangszerek
Elektroakusztikus zene: szintetizátor
Táncmővészet: modern tánc: sztepp, aerobik.
Bábjáték
Az újabb képzések beindításával, szélesebb képzési kínálattal az intézmény a beiratkozott gyermekek
létszámát is növelni kívánja.
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti Iskolában
az alábbi képzések beindítását engedélyezi a 2004/2005 tanévtıl:
Népzene: népi hegedő, citera
Jazz-zene: gitár, harsona, dob- és más ütıhangszerek
Elektroakusztikus zene: szintetizátor
Táncmővészet: modern tánc: sztepp, aerobik.
Bábjáték.
A Képviselı-testület egyidejőleg utasítja Holubné Hunya Anikó Igazgató Asszonyt, hogy a képzések
beindításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Holubné Hunya Anikó Igazgató
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti Iskola
290/1999. (X.28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 3. pontjának az elsı francia bekezdésében „zeneoktatás” törlésre kerül és helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
„Klasszikus zene hangszeres tanszakai:”
Az alapító okirat 3. pontja az elsı francia bekezdést követıen az alábbi szöveggel egészül ki:
„- Népzene: népi hegedő, citera
- Jazz-zene: gitár, harsona, dob- és más ütıhangszerek
- Elektroakusztikus zene: szintetizátor”
Az alapító okirat 3. pontjának második (módosítást követıen ötödik) francia bekezdésében a „balett
tanszak” törlésre kerül és helyébe alábbi szövegrész kerül:
„balett: klasszikus és jazz-balett; modern tánc: stepp, aerobik.”
Az alapító okirat3. pontja az utolsó francia bekezdést követıen az alábbi szöveggel egészül ki.:
„Bábjáték”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé
jelentse.
Határidı: azonnal
8. napirendi pont
Varga Zoltán kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a megjelentekkel az elıterjesztést.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy Varga Zoltán egyéni vállalkozó egy
újabb területcserét ajánlott fel az önkormányzatnak a Liget Fürdı területén. A kérelem szerint
kibıvített formában (76 m2-re) megtartaná a jelenlegi faház épületét, a fürdı belsı területébıl 110
m2-t kérne, ezzel szemben a volt „Halászkert” területét (286 m2) átadná az önkormányzatnak.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és egyöntető véleményük az
volt, hogy a területcsere nem kedvezı az önkormányzat, illetve fürdı szempontjából, ezért nem
támogatja Varga Zoltán kérelmét. Maga az a terület, amit a vállalkozó csereként felajánlott, nem
értékesebb, tele van közmővel. A jelen létesítmény utcafronton való bıvítése következtében a fürdıre
való rálátást akadályozná. A fürdı területébıl kért 110 m2 olyan terület jelenleg, mely a további
fejlesztés (gyermekmedence, csúszda építése) szempontjából problémát jelentene, ha oda valakit
beengednénk. A fent felsorolt érveket összevetve a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
nem javasolja a Képviselı-testületnek a területcserét Varga Zoltán úrral.
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Dezsı Zoltán képviselı megdöbbenve hallotta Csányi István képviselı úr elutasító hangnemét, tudván
azt, hogy a korábbi idıszakban az a terület volt vendéglátó- és egyéb kiszolgáló egységek építésére
alkalmas területként kijelölve. Tudomása szerint érvényes építési engedéllyel rendelkezik egy korábbi
testületi határozat értelmében Tímár András Pizzériája. Az üdülı, pihenı, strandoló vendégek
kiszolgálását biztosító vendéglátóegység azon az egy helyen közelíthetı meg úgy, hogy ott áruellátást
tudjon biztosítani saját egységébe anélkül, hogy a ligetbe bejárna. Nem tudja, hogy milyen koncepció
alapján született meg ez az elutasító határozat. Az anyagot elolvasva egyetlen egy ilyen korrekt
ajánlattal nem találkozott. Meglátása, hogy jelen ajánlat megegyezésre alkalmas, nem érti, hogy miért
nem kell az önkormányzatnak a felajánlott terület, hiszen ingyen kapna 100 m2-t az önkormányzat.
Véleménye szerint az, hogy egy terület közmővel ellátott nem hátrányt, hanem elınyt jelent. Az
Ügyrendi és Jogi Bizottság a kérelmet nem tárgyalta, csak a Képviselı-testületi anyagban találkozott
az anyaggal. Most látja elıször azt a lehetıséget, hogy az önkormányzat meg tudna úgy egyezni, hogy
jóformában a jó szándékon kívül másba nem is kerülne neki.
Csányi István bizottsági elnök a képviselı úr által elmondottakra kívánt reagálni. Varga Zoltán úr
jelenleg rendelkezik egy olyan telekkel, amelyen felajánlotta neki az önkormányzat, hogy a fürdı
területe felé befelé építkezzen, ı ezt a területet nem fogadta el. Varga úr ezen területet ajánlja fel most
az önkormányzatnak. Az üres fürdı területet illetıen nincs arról konkrét terv, hogy milyen szándéka
van ott az önkormányzatnak. A vállalkozó által kért terület közel van a gyógyászati részhez.
Katona Lajos alpolgármester felszólalásában a saját véleményét kívánta elmondani, mely szerint a
létesítendı második (liget felıli) bejárati kapu mellé a vállalkozó jelenlegi építménye sehogy nem illik
oda. Meglátása, hogyha Varga úrnak van egy telke, arra építhetne egy vendéglátóegységet, melyhez a
fürdı és az önkormányzat is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fürdı területére nyisson, nem érti, hogy
miért kérné mégis a területcserét. Ezért is nem javasolná a területcserét az egyéni vállalkozóval.
Varga Zoltán egyéni vállalkozó a fent elhangzottakra kívánt reagálni. Elmondta, hogy amikor a
területet megvásárolta, kérelemmel fordult polgármester úrhoz, hogy a szabálytalan telket igazítsák
szabályossá. Ezen kérelmét azonban elutasították. Véleménye szerint attól, hogy közmővesített egy
telek, nyugodtan lehet rá építeni. Meglátása, hogy minden vállalkozó a saját pozícióját tartja a legjobb
helyen, a bejáratnál lévı építménye jól frekventált helyen van, azért is ragaszkodna hozzá.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint nem személye a Képviselı-testület helyett dönteni.
Egyetlen dolog nem hangzott el jelen ülésen, ami a bizottsági üléseken viszont igen, hogy a bejárat
melletti üzlethelységbe nem lehet az árut behozni. Hogy régen miért lett elutasítva a kérelme, egységes
képet szerettek volna a fürdıt illetıen kialakítani. A Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfenntartó
és Környezetvédelmi Bizottság javaslata, hogy utasítsák el a Varga Zoltán egyéni vállalkozó által
felajánlott területcserét. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy a korábban meghozott
testületi döntésnek megfelelıen az önkormányzat ismét tegyen ajánlatot Varga Zoltán úrnak a
tulajdonát képezı volt „Halászkert” telek megvásárlására bruttó 2 millió Ft összegben. Kiegészítésként
elmondta, hogy továbbra is támogatják azon elképzelést, mely szerint a volt „Halászkert” területén egy
vendéglátóegységet hozhat létre, ahonnan a fürdı területére nem lehetséges a bejárás, csak a fürdı felé
nyitott (kiszolgálás tekintetében). A bizottságok érveivel egyetért, hogy az árufeltöltés csak kis
kézikocsikkal megoldható, amire ígéretet kapnak, de kétségesnek tartja annak betartása.
Varga Zoltán egyéni vállalkozó tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy négy éve folyamatosan
kézikocsival történik az üzlet árufeltöltése. Mivel az ott lévı üzletének nincs közterület-foglalási
engedélye, ezért kb. egy hónap csúszása van, a gépeket is elvitte. Ha megnyithatná
vendéglátóegységét, mire az uniós szabványoknak megfelelıen az új ACCP-s rendszert létrehozná,
újabb csúszásban volna.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a fent elhangzottakra kívánt reflektálni: arról egyetlen alkalommal sem volt
szó, hogy Varga Zoltánnak a fürdı ligeti bejárata melletti üzlete megnyíljon, elkezdje mőködését. Ott
a közterület-foglalási engedély visszavonásra került egy bírósági per folyamatban.
Erre azért került sor, mert a Képviselı-testület nem mondott le arról, hogy azt a bejáratot rendbe tegye,
megépítse, ehhez viszont az eddig Varga Zoltán által bérelt területre is szükség van. Az egy más
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jellegő kérdés, hogy a Képviselı-testület köt-e egyezséget Varga úrral, vagy sem. Ami miatt nem
intézkedett a hivatal a végrehajtás felıl az az, hogy a Liget Fürdı ünnepélyes átadása elıtt nem lett
volna szerencsés, ha az épületet elkezdték volna bontani.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem fogadja el a Varga Zoltán egyéni vállalkozó
által felajánlott területcserét.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete ajánlatot tesz Varga Zoltán egyéni vállalkozónak a
tulajdonát képezı volt „Halászkert” telek megvásárlására bruttó 2 millió Ft összegben.
Határidı: 2004. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint iskolafenntartó részvétele az iskolatej programban
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztés Miniszter rendeletben döntött az iskolatej programban való részvétel szabályairól. A
rendeletalkotás
célja,
hogy
minden
általános
iskoláskorú
gyermek
naponta
2 dl tejhez jusson. A kiszállított iskolatejet heti számla ellenében az Önkormányzatnak rendezni kell.
A támogatás utólagosan igényelhetı. Az I. idıszakra (2003/2004-es tanév II. félév) összes költség
727.980,-Ft, az önkormányzatot terhelı kiadás 236.351,-Ft. A II. idıszakra (2004/2005-ös tanév I.
félév) az összes költség 2.415.570,-Ft, az önkormányzatot terhelı kiadás 784.256,-Ft. Összességében
kb. 1 millió Ft-ról volna szó. Esetleges elképzelésként merült fel a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
részérıl, hogy helyben megoldaná az ellátást.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete részt kíván venni az „iskolatej programban”, mind az
I. idıszak, mind a II. idıszak tekintetében finanszírozza a támogatási összeg feletti kiadásokat
a rendkívüli gyermekvédelmi segély elıirányzat terhére.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyben utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a
program pénzügyi beszámolójáról az I. idıszak tekintetében a Képviselı-testület 2004.
szeptemberi, a II. idıszak tekintetében a Képviselı-testület 2005. márciusi ülésén adjon
tájékoztatást.
Határidı:
Felelıs:

I. idıszakra vonatkozóan 2004. szeptember 30.
II. idıszakra vonatkozóan 2005. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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10. napirendi pont
Adásvételi elıszerzıdés a 3741/31-32 hrsz-ú ipari park területén lévı ingatlanokra
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Fábián Lajos urat, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı
igazgatóját, hogy amennyiben van kiegészítenivalója az írásos anyagot illetıen, azt tegye meg.
Fábián Lajos ügyvezetı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Packaging Service Szolgáltató
Kft.-vel elızetesen a 3741/31 hrsz-ú ingatlan teljes megvásárlásáról tárgyaltak, mely összesen 9 millió
Ft-os bevétel jelent. Vevı kérelemmel élt további területvásárlást illetıen a 3741/31 hrsz-ú területbıl
7042 m2 nagyságban, mely további 4.401.250,-Ft-ot jelent. A földterület felosztása megtörtént, a
Földhivatalnál van, várhatóan a jövı hét folyamán a megosztási vázrajz is elkészül, ezt követıen kerül
kifizetésre a terület vételára.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Képviselı-testület elızı ülésén elfogadta, hogy bruttó
9 millió Ft értékben megvásárolja a 3741/31 hrsz-ú területet. A vevı pótlólagosan kérte, hogy a
3741/32 hrsz-ú területbıl megvásárolhasson 7042 m2-t, ezáltal a körforgalom összekötésre kerül, és
körbe tudnának menni, ez bruttó 4.401.250,-Ft-ot jelent. Vevı a megvásárolt ingatlanon
üzemcsarnokot, illetve hozzátartozó iroda- és kiszolgálóhelységeket kíván létesíteni legkésıbb 2006.
december 31. napjáig.
Jelenleg a vállalkozó Dévaványán 121 fıt foglalkoztat. A Henkel céggel egyeztetett, elmondásuk
szerint hosszú távon tervez a Kft.-vel, munkájukkal elégedettek, számítanak rájuk.
Kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az „Adásvételi elıszerzıdés a 3741/31-32 hrsz-ú
ipari park területén lévı ingatlanokra” tárgyú tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
11. napirendi pont
Gyomaendrıd város Településrendezési tervei, Helyi Építési Szabályzata módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az érintett bizottságok két
részben tárgyalták az elıterjesztést, részben a Szujó úrék, másrészt pedig a Sebık úrék kérelmét a
Településrendezési terv módosítását illetıen. A bizottsági üléseket követıen Sebık úrék visszavonták
kérelmüket, hiszen az infrastrukturális fejlesztést nem tudták volna biztosítani
Dr. Dávid Imre polgármester kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Polányi utca melletti 5168/9,
5168/11, 5168/16 és 5168/17 hrsz alatti földrészleteket be kívánja vonni a beépítésre szánt
területek közé, gazdasági területbe való sorolással.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert a településrendezési tervek,
helyi építési szabályzat módosításának elkészíttetésére.
Határidı:2004. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Tájékoztató a 2004. évben felújítandó és új belterületi utak lakossági hozzájárulásának
elfogadott mértékérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Csányi István bizottsági elnök röviden ismertette az elıterjesztést, mely két kategóriát tartalmaz, az
utak egy része záróréteggel lesz ellátva (szennyvízberuházások során tönkrement utak rendbetételét
szorgalmazza) – ezek közül pl.: a Semmelweis és Hısök utcák már el is készültek. Az anyag
tartalmazza a lakosságra esı rész mértékét is. Mivel a bizottsági ülések alkalmával az anyagban még
az útszélességek nem szerepeltek, ezért az volna a kérése, hogy a Berzsenyi Dániel utcánál a
feltüntetett 3 métert egy közel 5 méteres útra ne tegyék rá. Másrészt az új utak vonatkozásában a
STRABAG Rt.-vel a kivitelezésre vonatkozó szerzıdés megkötésre került, az anyag a lakossági
hozzájárulás összegét is tartalmazza.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a határozati javaslat módosítását kérné, hogy a Képviselı-testület
tudomásul veszi és nem elfogadja a bizottság határozatát, mivel átruházott hatáskörben jár el a
bizottság.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony a Szélmalom utca örömét és köszönetét tolmácsolta.
Konkrét kérése az lenne, hogy az a 3-4 olyan kérelmezı, akinek a jövedelme 40.000,-Ft alatt van,
legalább két részletben fizethesse be a közel 20.000,-Ft-ot. Az utca egyik lakójának lakáselıtakarékossági szerzıdése van. Központi intézését kérné az OTP-nél és a Fundamentánál, hogy a
szennyvízvezetéssel kapcsolatos útépítés elszámolható legyen. Meglátása, hogy ez több embert is
érint.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint az illetékesek utánanéztek, és az új rendelet szerint
2004-tıl lakás-elıtakarékossági szerzıdésbe betehetı az útépítés összege. Valóban sok ilyen jellegő
kérelemmel fordultak az önkormányzat felé. Az útépítések bizottsági hatáskörben vannak, ezért
hozzájuk kell fordulni bármilyen jellegő problémával.
Elmondása szerint a „hangos sajtóban” megjelent, hogy 1 Ft út, 1 Ft állami támogatás – mi is erre
várnánk. Gyomaendrıd város területén 42 db utca van, jelenlegi áron bruttó 330 millió Ft lenne
felújításuk. Lakossági hozzájárulással, önkormányzati támogatással és állami támogatással lehetıség
volna 2005/2006-ra a 42 db utca szilárd burkolattal való ellátására.
Dezsı Zoltán képviselı úr felszólalásában az útszélességek méreteire tért ki, mely ezúttal is 3 méter
maradt. Ismételten szeretné kérni, hogy ahol a mőszaki paraméterek lehetıvé teszik, ott módosítsanak
a 3 méteres szélességen. Ahol megépítették és szilárd burkolattal ellátták az utcákat, ott a gyakorlati
tapasztalat is mutatja, hogy a padka szét van taposva, és ha továbbra is ilyen 3 méteres utcákat építünk,
akkor az nem a lakosság érdekeit szolgálja.
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı úr felvetésére kívánt reagálni, mely szerint a lakosság
többségének közlekedési kultúrája minısíthetetlen. Azzal egyetért, hogy ahol az útpadka 4 méteres, ott
ne tegyenek rá 3 métert – pl.: Berzsenyi Dániel utca esetében is.
Rau József képviselı úr felszólalásában azzal a kéréssel fordult Tisztelt Polgármester úrhoz, hogy a
Szondi és Kölcsey utca vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés kérdését mielıbb szíveskedjenek
megvizsgálni, ugyanis a Kölcsey utcában keskeny utca révén sem szikkasztóárok, sem csapadékvíz
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elvezetı árok, mindenvíz a Körös felıli telkekre folyik be. A Szondi utcában az orvosi rendelı miatt
parkolási lehetıség sincs, szinte a járdán is lehetetlen a közlekedés.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy több olyan utcaszakasz
van, amelynek idén lejár a Fundamentája, kérdése, hogy meg tudják-e tömegesen hosszabbítani
részükre. A Juhász Gyula utcánál5 méteres út épült, nagyon magasnak tartja a lakosságra kivetett
90.087,-Ft/lakás összeget, ugyanis jelen esetben nem a lakosság kérte az 5 méteres útszélességet.,
hanem a forgalomterelés miatt került ilyen szélességben megvalósításra. Valamilyen köztes
lehetıséget kellene találni, mivel egyre szegényebb lakosok költöztek ebbe az utcába, ezért tart attól,
hogy sok kintlévısége lesz az önkormányzatnak.
Knapcsek Béla képviselı úr egyetlen témát kívánt felvetni, melyrıl már korábban is volt szó. A
burkolatra kerülı aszfalt vastagságát úgy kellene kalkulálni, hogy idıtálló legyen, akár 1 cm is sokat
jelentene. Több utcában is látszik, hogy esızés esetén 1-1 kis hullámban megáll a víz, és így elıbbutóbb megeszi a kórság.
Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy sajnos problémát jelent az
anyagi korlátozottság. A lejárt Fundamentát illetıen utánanéznek, milyen lehetıségek volnának. A
Juhász Gyula utca a bizottsági ülésen is kérdésként merült fel. Ha az ott lakók és a város érdeke
találkozik, és a város 80 %-ot tesz le, a lakosság pedig 20 %-ot, nem célszerő ezt megbolygatni.
Csányi István bizottsági elnök elmondása szerint más utcánál is felmerült a lakossági hozzájárulás
magas költséges, és egyértelmően az volt a bizottság tagjainak a véleménye, hogy mindenhol lehetne
kifogást találni. A 3 méteres utcaszélességekkel kapcsolatban elmondta, hogy az utcák nagy részén
nem is férne el szélesebb utca (pl.: Álmos, Szabó Dezsı utak).
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján készített „Tájékoztató a 2004. évben felújítandó
és új belterületi utak lakossági hozzájárulásának elfogadott mértékérıl” szóló tájékoztatót, az
elıterjesztés mellékletét képezı táblázat szerint.
Határidı: azonnal

(Jakus Imre képviselı távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 17 fı.)
13. napirendi pont
Együttmőködési szerzıdés
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztés illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd egy fokozottan
bel-, illetve árvízveszélyes terület közé sorolandó. Jelenleg a biztosítók ár- és belvízvédelmi
kárelhárításra és veszélyhelyzetre nem kötnek biztosítási szerzıdést. Erre a korábbi belvizes
idıszakban sok negatív példa volt, akkor a katasztrófavédelem oldotta meg pl. a vismajor
támogatásból a belvízkárt szenvedett épületeknek a helyreállítását. Az állam ezt egységesen próbálja
kezelni, ezért megalkotta a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló
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törvényt, melynek lényege, hogy a Magyarország területén ár- és árvízbıl eredı belvíz által
veszélyeztetett területen, lakóingatlan tulajdonnal rendelkezı, természetes személy szerzıdés
megkötésével, rendszeres befizetés teljesítésével jogosulttá váljon a káresemények utáni kártalanításra.
A kártalanítása öngondoskodás jegyében, állami segítséggel történne. Az önkormányzatok feladata
lesz, amennyiben az együttmőködési megállapodás aláírásra kerül, az alap mőködésének
elıkészítésében történı segítség, illetve a szerzıdések továbbítása a Kincstár felé.
A fentiek figyelembevételével a Humánpolitikai Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat az
együttmőködési megállapodásban vegyen részt.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdés, észrevétel nem lévén felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap igénybevételére kötendı együttmőködési megállapodást elfogadja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Magyar
Államkincstárral az együttmőködési megállapodást kösse meg.
Határidı: azonnal
14. napirendi pont
Egészségügyi közremőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az írásos anyagot illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a többszakmás szakrendelést
nyújtó szakrendelık mőködési engedélyének felülvizsgálatát 2004. május 15-31-ig be kell nyújtani a
területileg illetékes ÁNTSZ-hez. A kérelemhez többek között mellékelni kell a közremőködıi
egészségügyi szolgáltatóval kötött szerzıdést is. A fentiekre való hivatkozással Dr. Gedei Margit
fıorvos asszony kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselı-testülethez, melyben kérte, hogy a testület
engedélyezze részére, hogy saját hatáskörben megköthesse a közremőködıi szerzıdéseket a járóbeteg
szakellátás valamennyi szakfeladatára.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/2004. (V.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Gedei Margit igazgató fıorvost,
hogy a Városi Egészségügyi Intézménynél mőködési engedéllyel rendelkezı valamennyi
járóbeteg szakellátásra a közremőködıi szerzıdést megkösse.
Határidı: azonnal
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15. napirendi pont
A Vízmősoron és az Október 6. lakótelepen lévı bérlakások értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendre vonatkozóan.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Gyomaszolg Kft., mint
üzemeltetı részérıl felmerült a Vízmősoron, az Október 6. lakótelepen lévı szociális bérlakások és a
Kölcsey utcában lévı szolgálati jellegő bérlakás értékesítésének lehetısége. Mivel a Vízmősoron és az
Október 6. lakótelepen vegyesen van önkormányzati és magántulajdonban lévı lakás, ezért több
alkalommal problémát jelentett a közös tulajdonban lévı épületrészek felújítása, karbantartása. A
lakásokat a jelenlegi bérlık részére felajánlanák piaci áron, melyet külön értékbecslési szakvélemény
elızne meg.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csényi István ügyintézı elkészíti az ingatlanok értékbecslését,
és ezt követıen visszakerül megvitatásra a Képviselı-testület elé.
Dezsı Zoltán képviselı a Vízmősori lakások értékesítésével kapcsolatban volt kérdése, mely szerint
nem volna-e célravezetı más megoldás? A holtágat körülvevı rész, nagy idegenforgalmat bonyolító
terület, mellette van az Ifjúsági tábor, a Sportpálya is. Véleménye szerint eddig sem a jó gazda
gondosságával kezelték az ingatlant és környékét, ha átkerül a tulajdonukba, ott egy kaotikus állapot
fog kialakulni. Elfogadhatóbb megoldásnak találná, ha valóban olyan rossz állapotban vannak az
ingatlanok, hogy az önkormányzat bontsa el azokat és próbálja meg egy frekventált területként
értékesíteni akár befektetıknek, vagy magánszemélyeknek.
(Jakus Imre képviselı visszatért a testületi ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony a határozati javaslat kiegészítését kérné, mely szerint az
értékesített ingatlanokból származó bevétel összege pályázati alapba kerüljön.
Fábián Lajos ügyvezetı igazgató elmondása szerint a Vízmősoron lévı szociális bérlakások közül
6 db már magántulajdonban van. A 10 db lakásból 3 db szükséglakás
Dr. Dávid Imre polgármester kérdése, hogy mikor kerültek értékesítésre a fenti ingatlanok?
Hangya Lajosné bizottsági elnök polgármester úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy 1994-ben az
állami kisház-program keretében kerültek a benne lakók számára kedvezı áron történı értékesítésre a
fenti Vízmősori lakások, illetve Október 6. lakótelepi lakások is. A benne lakók a felértékelt összeg 50
%-áért megvásárolhatták, 10 %-ot kellett befizetniük, a többi pedig részletfizetés formájában
egyenlítették ki. Ekkor egyesek megvették a lakást, a többi önkormányzati tulajdonban maradt. A
probléma az, hogy ezek nagy része tömblakás, társasház. Egyetért a Dezsı Zoltán képviselı úr által
elmondottakkal, mely szerint frekventált terület lévén a Vízmősor, jó lett volna vele valamit csinálni,
de véleménye szerint ezzel már elkéstünk, hiszen az ingatlanok többsége, mint szó esett róla,
magántulajdonban van. Az ekkor értékesített lakásokból származott árbevételek is egy alapot
képeztek.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondása szerint általában a szolgálati lakásokat csak rövid idıre adják
bérbe. Ezzel ellentétesnek tartja azt, hogy a Kölcsey utcán értékesíteni akarnak egy szolgálati jellegő
bérlakást. Kérdése, hogy mi indokolja, hogy értékesítésre kerüljön a fenti ingatlan?
Hangya Lajosné bizottsági elnök Jenei úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy az épület nagyon jó
helyen található, de sajnos olyan rossz állapotban van, hogy az gazdaságosan nem újítható fel. A
födémszerkezet állapota is nagyon rossz, szinte csak a teleknek van értéke. Még ha a Gyomaszolg Kft.
is végezni a felújítási munkálatokat, akkor is 4-5 millió Ft-ot rá kellene költeni. A bizottsági ülésen
szóba került, hogyha a jelenleg benne lakó nem tudja, vagy nem akarja megvásárolni, akkor az volna
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az önkormányzat célja, hogy azon a területen 3 db szolgálati lakást építsen. A probléma, hogy nem
lehet utcafrontra építeni.
Dezsı Zoltán képviselı úr hosszútávon próbál gondolkodni, és meglátása, hogyha a strand és az
ifjúsági tábor körül idegenforgalmat szeretnének, akkor kérné, hogy körültekintıen járják körbe a
dolgot, az ingatlanok értékesítését a jelenlegi bérlık részére.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı úr ez irányú javaslatát figyelembe véve kettébontotta a
határozati javaslatot. Szavazásra bocsátotta az Október 6. lakótelepen lévı szociális bérlakások,
valamint a Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatti szolgálati bérlakás értékesítését a bérlık részére.
A Vízmősoron lévı szociális bérlakásokkal kapcsolatos lehetıségeket áttekintik és a Képviselıtestület következı ülésére az ingatlanok mőszaki állapotáról és a bérlık szándékáról tájékoztatást
kapnak.
További javaslat, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/2004. (V.27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata egyetért a tulajdonát képezı Október 6. lakótelep „A”
lépcsıházában lévı 3 db, valamint a Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatti szociális bérlakások
bérlık részére történı értékesítésével.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy dolgoztassa ki az értékesítés feltételeit, és
azt terjessze be a Képviselı-testület ülésére.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata utasítja a polgármestert, hogy a Vízmősoron lévı 10 db
szociális bérlakás tekintetében adjon tájékoztatást az ingatlanok mőszaki állapotáról a
Képviselı-testület ülésén.
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület áprilisi
ülésén Molnár Borbála részére 2004. május 31. napjáig meghosszabbította a Gyomaendrıd, Népliget
u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát. Bérlı a határozat átvételét követıen
kérelemmel élt, melyet a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalt, és 2005. május 31. napjáig javasolja
részére a bérleti szerzıdés meghosszabbítását.
Az elıterjesztés másik részében Lendvai Ferenc zenepedagógus részére 2004. július 31. napjáig
javasolja meghosszabbítani a bérleti jogviszonyt a Humánpolitikai Bizottság.
Kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/2004. (V.27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Molnár Borbála részére a Gyomaendrıd, Népliget
u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát 2005. év május hó 31. napjáig
meghosszabbítja, de maximum addig, még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Déryné
Mővelıdési Háznál fennáll.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Lendvai Ferenc részére a Gyomaendrıd, Endrıdi
u. 5-7. C/5. szám alatti szolgálati bérlakás jogviszonyát 2004. év július hó 31. napjáig
meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérésére behajthatatlan lakbér tartozások elengedése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben felsorolt 3 bérlınek összesen 186.800 Ft
lakbértarozása halmozódott fel az évek folyamán, amelynek behajtására nem igen van lehetıség. A
Humánpolitikai Bizottság határozata alapján a Gyomaszolg Ipari park Kft. a lakások kezelıje kérte a
Képviselı-testületet járuljon hozzá a behajthatatlan követelések törléséhez.
Kérte a Képviselıket amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/2004. (V. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
könyveiben meglévı lakbértartozások összegébıl az alábbi behajthatatlan követeléseket
elengedje:
Bartolák József
Erdei Zsigmondné
Kneifel Erzsébet
Összesen:

16.200 Ft
98.130 Ft
72.470 Ft
186.800 Ft

Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Hideg Róber körösladányi lakos kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnöként röviden ismertesse a kérelem lényegét, és a bizottság véleményét.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, Hideg Róbert kérelemmel élt a testület felé, melyben a
Kecsegés-Zugi Horgászegyesület Közgyőlése által hozott határozat felülvizsgálatát kérte. Az
egyesület által hozott döntés ugyanis károsan befolyásolja az általa végzett tevékenységet. A
közgyőlés határozata alapján, aki nem fizeti be a hozzájárulást a Kecsegés-zugi bekötıút
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megépítéséhez, azt nem engedik belépni az egyesületbe, és nem kap horgászati jogot az egyesület
kezelésében lévı holtágra. Az egyesületi törvény alapján az egyesület legfıbb szerve a közgyőlés,
amelynek a határozatát a képviselı-testület nem jogosult minısíteni, felülbírálni, ennek alapján a
bizottság javasolja annak tudomásul vételét.
Dezsı Zoltán képviselı kérdésként vetette fel; kell e ezzel a kérdéssel foglalkoznia a testületnek, és
határozatot hozni. Maximálisan egyetért a bizottság javaslatával, nincs kompetenciája a testületnek
ebben. A holtágról teljes hatáskörrel az egyesület rendelkezik, az általa hozott döntéseket,
szabályzatokat valamennyi érintet köteles betartani.
A képviselı-testület mindössze annyit tehet, hogy tudomásul veszi az egyesület szóban forgó döntését.
Jenei Bálint képviselı és az egyesület elnökeként fontosnak tartotta elmondani, hogy Hideg Róbert fı
problémája, hogy az általa épített nyaralót rendszeresen kiadja külföldi családoknak, akiket a holtágon
horgásztat. Az egyesület tagsága többségének az volt a véleménye, hogy az egyesület nem azért
áldozott a holtágra és annak környékére, hogy ott idegenek horgásszanak. Azok számára szeretnének
erre lehetıséget biztosítani, akik erre áldoznak, és betartják a szabályokat. Hideg Róbert ezt tartja
sérelmesnek.
Az egyesület az önkormányzattól kapott joggal nem él rosszul, az elmúlt 8 évben látványos változások
történtek, vigyázzák, óvják a holtágat, annak környezetét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, nevezett kérelmét a Képviselı-testülethez, mint a halászati
jog jogosultjához intézte. A halászati jogot, mint azt Jenei képviselı úr is említette, az önkormányzat
haszonbérbe adta az egyesületnek, aki az ezzel kapcsolatos szabályokat maga alakítja ki. Aki viszont
ezzel nem ért egyet bírósághoz fordulhat, aki jogosult felülvizsgálni az egyesület mőködését. Az
egyesületek felett a tv.- szabályozás alapján az ügyészség gyakorolja a törvényes felügyelet, a
halászati jog vonatkozásában pedig a képviselı-testület elfogadja az egyesület ezen döntését.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, figyelemmel az elhangzott véleményekre javasolta
határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület tudomásul veszi a horgászegyesület kezelésében
lévı Kecsegési holták halászati jogának gyakorlásával kapcsolatos bejelentés tárgyában az egyesület
döntését.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/2004. (V. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hideg Róbert, Körösladány, Nádorér u. 229/2. szám
alatti lakos kérelmével kapcsolatban a Kecsegés-zugi Tájvédelmi- és Horgászegyesület
kezelésében lévı Kecsegési holtág halászati jogának gyakorlásával kapcsolatos bejelentés
tárgyában az egyesület döntését elfogadja.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Közmunkapályázat parlagfő irtásra
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a pályázat benyújtásának támogatását, amelyhez kevesebb
mint 100.000 Ft saját erı szükséges.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/2004. (V. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat partnerként
pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2004/7
közmunkaprogramjára, parlagfő elleni védekezést célzó, a hátrányos helyzető, tartós
munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését szolgáló foglalkoztatási programok
megvalósítására a következı települések partnerségével: Békés, Mezıberény, Bélmegyer,
Csárdaszállás, Hunya, Kamut, Murony, Tarhos, Köröstarcsa.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy a program lebonyolítására alakult
önkormányzati közösség vezetıje, így a pályázat benyújtásáért és a program lebonyolításáért
felelıs szervezet Békés Város Önkormányzata.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat megvalósításához szükséges önerıt 2004.
évi költségvetésébıl - 6/2004.(III.1.) sz. KT rendelet pályázati alapja - biztosítja.
Határidı: a pályázat benyújtására 2004. június 10.
Felelıs: Dr. Dávid Imre
20. napirendi pont
Kovács Erika és Varga Tamás kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, nevezettek kérelemmel fordultak az önkormányzathoz,
melyben az Erzsébet ligetben lévı volt kézilabda pályát kérnék használatba, skate park kialakítása
céljából. Pénzbeli támogatást nem kérnek, a terület használatát 5 évre kérik. Az elıkészítık
véleménye, hogy felelısség vállalás nélkül az elképzelés támogatható a határozati javaslatban
megfogalmazott feltételek mellett.
Rau József képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a liget további fejlesztését érinti e ez a terület.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, annak a területnek más funkciót nem szánnának a fejlesztés
során.
Dr. Kovács Béla képviselı a maga részérıl támogatta az elképzelést, nagy örömet jelentene azon
fiatalok számára, akik ezt a fajta „sportot” őzik. Biztos, hogy nem balesetveszélyes, de még is egy
fogalomtól elzárt területen kapnának helyet, nem a Peny parkolóját használnák.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/2004. (V. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata, a tulajdonában lévı 1243/3 hrsz.-ú Erzsébet ligetben
lévı kézilabda pályát Kovács Erika és Varjú Tamás részére használatba adja Skate park
kialakítása céljából az alábbi feltételek mellett:
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a pálya fenntartásához, mőködtetéshez nem biztosít
forrást.
2. A területhasználati szerzıdés megkötése a tevékenységért és a mőködésért felelısséget
vállaló személlyel, vagy szervezettel történhet.
3. A használatba adás idıtartama: 5 év.
4. A használatba adás ingyenes.
5. Használatba vevı az ingatlanon csak a használatba adó elızetes írásos engedélyével
végezhet építési és egyéb - a pálya eredeti állapotát megváltoztató - munkákat. A pályán csak
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a sporttevékenység kiszolgálásához szükséges egyéb mobil építményeket helyezhet el
ideiglenes jelleggel.
6. A használat idıtartamának lejártával a használatba vevı köteles a használatbavétel
idıpontjában meglévı állapotnak megfelelıen visszaadni a pályát.
7. Gyomaendrıd Város Önkormányzata az engedélyezett értéknövelı beruházásokra nem tart
igényt és nem téríti meg használó részére.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti feltételeknek megfelelıen kösse
meg a használatba adási szerzıdést.
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. napirendi pont
Gondozási Központ pályázata demens részleg kialakítására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gellai Józsefnét az intézmény vezetıjét röviden ismertesse a
pályázat lényegét.
Gellai Józsefné intézményvezetı annyit kívánt elmondani, hogy a demensrészleg az idıs emberek
elbutulásának szakaszát jelenti. Ilyen részlegek kialakítását szorgalmazza a szakminisztérium. A
pályázathoz szükséges saját erı adott. A pályázható összeg 5 millió Ft, az igényelt támogatás 4 millió
Ft. A részleget a Mirhóháti úti intézmény udvari részében terveznék kialakítani, ahol minden lehetıség
rendelkezésre áll.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/2004. (V. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Gondozási Központ azon szándékát,
hogy pályázatot nyújtson be az ESZCSM felhívására demens részleg kialakításának
finanszírozására. A Képviselı-testület hozzájárul az épületben szükséges belsı átalakítások
elvégzéséhez.
A pályázat megvalósításához szükséges 1 000 000 forint önerıt a Gondozási Központ saját
költségvetésébıl biztosítja.
Határidı: azonnal
22. napirendi pont
Városi Gondozási Központ pályázata gépkocsi vásárlásra
Gellai Józsefné elmondta, a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati kiírása alapján lehetıség
van a támogató szolgálaton belül gépkocsi cserére. A pályázat pozitív elbírálása esetén egy 7-9 fı
szállítására alkalmas mikrobuszt szeretnének vásárolni olyat, amely mozgássérültek szállítására
(kerekesszék) is alkalmas. A képviselı-testülettıl saját erıt nem kérnek, fedezetként a meglévı Toyota
gépkocsi szolgál.
A képviselı-testület egyetértve a pályázat benyújtásával, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/2004. (V. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Városi Gondozási Központ az ESZCSMhez benyújtandó pályázatát, melynek keretében mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas
gépkocsihoz jut az intézmény. A pályázat megvalósításához szükséges önerıt az intézmény a
saját tulajdonában lévı Opel Astra Caraván típusú gépkocsi értékesítésébıl biztosítja.
Határidı: azonnal

További írásos napirendi pont nem volt, a bejelentések között Véháné Szedlák Ildikó szóvá tette, hogy
az endrıdi Közösségi Házban a magyar zászló igencsak cserére szorul.
Kérte továbbá, hogy a Polányi utca Selyem u és Sugár u közötti szakaszán lévı tönkre ment hársfákat
cseréljék ki.

Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján az
alábbi napirendek megtárgyalásához javasolta a zárt ülés elrendelését.
• Liget Fürdı Kft. kérelme
• Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. 2003. évi egyszerősített beszámolójának a
jóváhagyása
• Békés Megyei Vízmővek Rt. 2003. évi üzleti jelentésének és a 2004. évi üzleti
tervének elfogadása
A döntés elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/2004. (V. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján
zárt ülést rendel el a
• Liget Fürdı Kft. kérelme,
• Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. 2003. évi egyszerősített beszámolójának
a jóváhagyása,
• Békés Megyei Vízmővek Rt. 2003. évi üzleti jelentésének és a 2004. évi
üzleti tervének elfogadása,
tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához.
Határidı: azonnal

Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket, hogy a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetése
ügyben érkezett fellebbezés, A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására beérkezett
pályázat elbírálása, Liget Fürdı Kft alapító okiratának módosítása és a Javaslat Békés Megyéért
Kitüntetı Díjra tárgyú elıterjesztések megtárgyalására szintén a zárt ülésen kerül sor.
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Megköszönte az érdeklıdık részvételét, a hozzászólásokat és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Csányi István
Hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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