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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. június 24-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, 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, Tóth Lajosné és Uhrin
Zoltánné osztályvezetık, Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

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 17 fı. Dr. Kovács Béla képviselı elızetesen jelezte
távolmaradásának okát, Ifj. Dógi János képviselı elızetesen jelezte, hogy késni fog a mai ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Knapcsek Béla és Hangya Lajosné képviselıket.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
- A holnapi nap folyamán, 2004. június 25-én 10 órákor kerül átadásra a regionális
hulladékkezelı mő beruházás, valamint a szennyvízberuházás II-III-IV. ütem befejezı
munkái.
- Az intézmények egy részében, így a két általános iskolában a tanévzáró ünnepségek
megtörténtek, a Kner Imre Gimnáziumban holnap 16 órakor kerül sor. Az önkormányzat
nevében a kitőnı tanulók, illetve az érettségi során kitőnı eredményt elért tanulók oklevélben
és egy szerény ajándékban részesültek.
- A szúnyog közbeszerzés lezárult, a várost nem marasztalták el, így tehát három évre a
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos pályázat lezárult, a szúnyoggyérítés megoldott.
- 2004. június 23-án hivatalosan megérkezett a ROP pályázat eredménye a Hısök úti iskola
rekonstrukcióját illetıen, 182.184,-E Ft volt a pályázati összeg, ennek 90 %-át, azaz 163.976,E Ft-ot a város megkapta. Ebben az évben az alaplábazatot el kell készíteni. Négy új tanterem
épül, ezt követıen a Kis Bálint Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak oktatása teljes
létszámban itt történik.
- 2004. június 18-20-ig a lengyelországi Pilznoba utazott a gyomaendrıdi delegáció, ahol
ünnepélyes keretek között aláírásra került testvérvárosi kapcsolat felvételérıl szóló okirat.
További polgármesteri tájékoztató nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben
van bejelentenivalójuk a napirendi pontok megvitatása elıtt, azt tegyék meg.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a lakosság részérıl többen érdeklıdnek a
LIDL beruházással kapcsolatban. Kb. 2 hónappal ezelıtt a Képviselı-testületi ülésen kért tájékoztatást
a munkálatokat illetıen, akkor válaszként kapta, hogy május közepén elkezdik a beruházást és
októberben mőködı üzlet lesz településünkön, mely közel 50 fıt fog foglalkoztatni.
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Ezzel szemben a munkálatok még mindig nem kezdıdtek el, amennyiben az idıpontok tekintetében
bármiféle változás történt, arról tájékoztatást kérne.
A tegnapi nap folyamán az újságban örömmel olvasta, hogy fejlıdésnek indult az Ipari Park
Gyomaendrıdön, 10 betelepült vállalkozás van, több milliós fejlesztı beruházás vált valóra. Ezzel
szemben úgy tudja, hogy az elızı Képviselı-testületi ülésen az Ipari Park ügyvezetı igazgatójának a
kitőzött prémiumot azért nem szavazták meg, mert nem települt be az Ipari Parkba egyetlen egy
vállalkozás sem. Kérné, hogy amennyiben bármiféle változás történik a fenti témában, arról kapjon
tájékoztatást a Képviselı-testület.
A mai újságban örömmel olvasta, hogy a 100 legjobb békés megyei vállalkozás 33. helyén a
gyomaendrıdi Kner Nyomda Rt. szerepel. Véleménye szerint ez is alátámasztja javaslatunkat, mely
szerint a „Békés Megyéért Kitüntetı Díjra” elıterjesztésünk még nagyobb súlyt kapjon, és bízunk
abban, hogy ez évben a kitüntetést a Békés Megyei Közgyőlés megszavazza.
Katona Lajos alpolgármester a megjelenteket kívánta tájékoztatni az elvégzett határszemle
tapasztalatairól, melyen részt vett Várfi András falugazdász, a Földhivatal megbízottai, a mezıırök, és
a Polgármesteri Hivatal részérıl Bóczér Tibor ügyintézı, valamint személye. Összefoglalásként
elmondta, hogy örömükre szolgált, hogy a határ sokkal szebb, mint az elızı években. Megállapították,
hogy mind a kapások, mint az ıszi búza jó termésnek ígérkezik, szépen néz ki. A negatívumok,
melyek a határszemlét indokolták, hogy megállapítsák vannak-e mőveletlen területek, milyen
állapotban vannak az utak, vízleeresztı csatornák. Mőveletlen területet nem sokat találtak, a
Földhivatal ígéretet tett arra, hogy ezen személyekkel szemben el fog járni. A szemlélıbizottság
megállapította, hogy az árkok, csatornák jó állapotban vannak, elsısorban azok, melyeket a
víztársulatok tartanak fent. A többi csatornának nincs igazán gazdája, ennél fogva nincs is rendben. A
földutakkal kapcsolatosan megállapította a bizottság, hogy általában rendben vannak, és a
lehetıségekhez képest rendbetételük megtörtént. Azok a fı közlekedési utak, melyeken a nagyobb
gazdálkodók közlekednek, rendbe vannak téve, a félreesı a kisebb gazdálkodók által használt utak
azonban rossz állapotban vannak. Továbbá megállapította a bizottság, hogy számottevı kár nem
keletkezett a bevetett területeken. Bíznak abban, hogy a gazdák jó termésnek örvendhetnek, és így
megerısödve a gazdák késıbb még többet tudnak fordítani a környezet rendbetételére. Negatívumként
el kívánta mondani, hogy a Varjasi területen a Varjú József által odahordott szervestrágya még mindig
szétszórtan a területen található. A Földhivatal ezen esetben is a segítségérıl biztosította az
önkormányzatot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök az óvodák és az iskolák pedagógusai nevében megköszönte a
polgármester úr, az önkormányzat és a hivatal nevében küldött köszöntı lapot, melyet minden
pedagógus névre szólóan megkapott.
A Holocaust 60. évfordulója alkalmából megható ünnepség volt, kb.: 60 fı részvételével, a
gyomaendrıdi Zsidó temetıben, ahol egy új emlékmő épült, a 80 elhurcolt személy neve
márványtáblába vésve meg lett örökítve. Kner Imre és családjának is ez a siratófaluk.
Dr. Csorba Csaba jegyzı úr tájékoztatást adott az Európai Uniós Választásról, mely településünkön
rendben lezajlott, a választás napján rendkívüli esemény nem történt. Ezúton köszönte meg az
önkormányzat által választott szavazatszámláló bizottsági tagok aktív részvételét, illetve a
jelölıszervezetek által delegált tagoknak a végzett munkát. A települést érintı választási eredmények a
város honlapján megtekinthetık, de röviden ismertetni kívánja:
A részvételi arány:
29,4 %
A leadott szavazatok megoszlása a következı:
FIDESZ:
44,5 %
1621 szavazat
MSZP
38,0 %
1384 szavazat
SZDSZ
5,4 %
196 szavazat
MNSZ
1,1 %
39 szavazat
MDF
4,0 %
163 szavazat
SZDP
1,0 %
35 szavazat
MIÉP
2,2 %
79 szavazat
Munkáspárt
3,5 %
128 szavazat
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A LIDL áruházzal kapcsolatos észrevételre el kívánta mondani, hogy a területátadás, mőszaki átadás,
építéshatósági engedélyeztetés az önkormányzat részérıl megtörtént, lezárult. Véleménye szerint
jelenleg a kivitelezı kiválasztása zajlik, egyéb információnk nincs az építkezésrıl, a csúszás okáról. A
munka megkezdéséhez szükséges engedélyeztetési eljárások rendben lezajlottak.
A gazdátlan földterületeket a mezıırök folyamatosan ellenırzik, és ennek megfelelıen a
Földhivataltól a mezıgazdasági év vége felé tájékoztatást kérnek, hogy milyen intézkedések születtek.
Általában a Földhivatal is küld az általa tett intézkedésekrıl egy rövid tájékoztatót.
(Ifj. Dógi János képviselı megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója tájékoztatásként kívánta elmondani,
hogy amikor Gyomaendrıd Város megcélozta az Ipari Park címet, akkor 40 hektáros földterület volt
megcélozva. A Gazdasági Minisztériummal kötött szerzıdés szerint 8 éven belül kell vállalkozókkal a
területet betölteni. Tanulva a környezı településektıl, mint pl.: Szarvas és Orosháza, így a már
meglévı és mőködı cégekkel kiegészítve került az Ipari Park cím elnyerésre. Évente két alkalommal
kell jelentést küldeni a Területfejlesztési Tanács felé, ahol már a meglévı és mőködı cégekkel ki lett
egészítve a jelentés.
Dr. Dávid Imre polgármestere kiegészítésként kívánta elmondani, hogy amit az osztrák úr
megvásárolt 3,7 ha földterület, kifizetésre került, de még a fenti jelentésben nem szerepelt.
Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ vezetıje tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy
Gyomaendrıdön az Endrıdi út l. szám alatt lévı háztartási bolt tulajdonosa, Balázs Imre úr azzal
kereste meg, hogy egészségi állapota miatt fel kívánják számolni üzletét, ezért vásárlásra ajánlotta fel
a telket. Irányárként 7 millió Ft-ot jelölt meg. Hosszú távon elınyt jelentene a Rózsakert Idısek
Otthona szempontjából a közös telek, és az Endrıdi útról való bejárás.
Dr. Dávid Imre polgármestere a felajánlásra reagálva elmondta, hogy megtekintik az ingatlant, és az
érintett bizottságok megvitatják az esetleges vételi szándékot.
Farkasinszky Erzsébet urológus, bemutatkozását követıen elmondta, hogy két éve dolgozik a
városban, itt született, Endrıdön. Három témával kapcsolatban kívánt a Képviselı-testület tagjaihoz
szólni. A rendelıintézetbe hét éve vásároltak egy ultrahang készüléket, mely a jelen
követelményeknek nem felel meg, ezért egy új gépre volna szükségük, melynek az ára kb. 15 millió Ft
+ ÁFA. Elindítottak egy „Ultrahangért” nevő alapítványt, melyrıl a helyi újságban jelent meg cikk.
Több endrıdi vállalkozóval felvette a kapcsolatot, akik támogatásukról biztosították. Szeptember 25én terveznék egy rendezvény megtartását, melyen a Republik együttes és más meghívott elıadók is
fellépnének. A szervezık a bevétel teljes összegét az alapítványnak kívánják átutalni. Az
alapítványnak az OTP-nél és az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezetnél is nyitnak számlát. A
vállalkozók kérését kívánta tolmácsolni, mely szerint szívesen adakoznak, amennyiben az
önkormányzat is megfelelı támogatást nyújt az ultrahangkészülék megvásárlásához. Polgármester
úrral egyeztetett a fenti témában, aki kb. 1,5-2 millió Ft támogatást ajánlott. Ezt az összeget kicsit
kevésnek találja. Elmondása szerint nem mindegy, hogy a lakosság milyen ellátásban részesül. Ezúton
kérne mindenkit, hogy lehetıségei szerint próbáljon meg hozzájárulni a készülék megvásárlásához.
Dévaványa települést is megkeresi a támogatást illetıen, hiszen hozzátartozik egészségügyi ellátás
tekintetében. Jövı tavaszra kívánják megvásárolni a készüléket.
A másik témát illetıen elmondta, hogy vásárolt egy új telket, amelyen építkezik, és ahol nem volt
közmővesítés. Vásárlást követıen szeretett volna rácsatlakozni a szennyvízhálózatra, tervet
készíttetett, árajánlatot kért, mely szerint a szennyvízbevezetés ára 230 ezer Ft lenne. Vásárolt egy
másik ingatlant is, ahol szolgalmi jog alapján ki tudja vezetni a saját szennyvizét, ezért ıt személy
szerint nem igazán érinti jelen probléma, de azt a 400-nál is több helyi lakost, akit érint, azokat
valamilyen módon képviselni szeretné. Elmondása szerint 71 utcát érint a fenti probléma, amelyekben
egyenként minimum 3 db lakás van. Fıállásban Békésen dolgozik, és ennél fogva ismeri a békési
vezetıket, akik lebonyolították a beruházást, ezért annak is tudatában van, hogy milyen lehetıségek
vannak a támogatást illetıen. Ilyen lehetıségek: pl. pályázati pénz, önerı, lakossági hozzájárulás,
Vízmő Rt., vállalkozói szerzıdés, mely minden ingatlanra vonatkozik.
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Harmadik téma a „Kis-Szabó„ féle strand. Elmondása szerint Endrıdön 100 évvel ezelıtt is ott volt a
strand és az endrıdi lakosoknak is ugyanolyan joga van fürdeni, mint a gyomaiaknak. A „Kis-Szabó”ban a strand területe nem önkormányzati terület. Beszélt a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, akik
valószínőleg megadnák a szükséges engedélyt, de ı nem jogi személy. A helyrajzi számát is tudják a
területnek, de még mindig nincs olyan személy, aki felvállalná a kérelem elkészítését és beadását.
A gyomaendrıdi Liget Fürdı által kiadott bérletekkel kapcsolatos problémáját kívánta elmondani,
mely szerint nem igazságos, hogyha egy magánszemély vásárol bérletet, az névre szóló, csak ı veheti
igénybe, míg ha pedig egy vállalat vásárolja azt meg, akkor pedig az összes dolgozó igénybe veheti a
fürdı által nyújtandó szolgáltatásokat.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy épít Gyomaendrıdön egy rendelıt, mely nagy
valószínőséggel magánrendelı lesz. Nem a saját rendelıjébe kívánja a megvásárolandó ultrahang
készüléket használni, hanem a városi rendelıintézetben, mely készüléket használ a röntgen fıorvos,
nıgyógyász és az urológus egyaránt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólást, és a fentiekre reagálva elmondta, hogy
véleménye szerint az alapítvány vonatkozásában lehet kampányolni, de a mai ülésen nem születik
döntés. Az alapítványnak az önkormányzat nem fog pénzt átutalni, csak a mőszer vásárlására
nyújtanak támogatást. A mőszer megvásárlásánál alapvetı döntés lenne az, hogy állami támogatást is
igényeljenek hozzá. Az önkormányzati támogatás összegét az éves költségvetésbe beépítik.
A szennyvízbekötés vonatkozásában el kívánta mondani, hogy amikor a vállalkozó elment a városból,
aki a szennyvízbekötéseket végezte, és a vízmő foglalkozik a továbbiakban a bekötésekkel, nem tudja,
hogy hogyan lehetne a vállalkozót visszahívni. Véleménye szerint a nem közmővesített telek értéke
eleve olcsóbb.
Ami a „Kis-Szabó” féle strandot illeti, az önkormányzat partner, de egyetlen egy szabad strandot sem
üzemeltet az önkormányzat. Azokat a jogi tortúrákat, amelyek az engedélyeztetéssel járnak, nem
kívánjuk felvállalni.
A fürdı bérletekkel kapcsolatban elmondta, hogy a sajtóban megjelent, hogy a Képviselı-testület
tagjai térítésmentesen veszik igénybe a Liget Fürdı szolgáltatásait. Ez nem igaz, mivel senkinek nincs
ingyenes belépıjegye. Véleménye szerint minden cég, vállalat, intézmény vásárolhat bérletet a
dolgozóinak. Sajnos a fürdıt illetıen elindult egy negatív kampány a városban.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója elmondta, hogy egy hónapig volt a
Liget Fürdı Kft. ügyvezetı igazgatója, amíg Vass Ignác úr táppénzen volt. Elmondása szerint valóban
voltak problémák a sorszámozást illetıen, mivel kézzel történtek.
Katona Lajos alpolgármestere, és mint a Liget Fürdı Kft. Felügyelı Bizottságának elnöke
tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a beléptetı rendszerrıl és a bérletvásárlásról a Felügyelı
Bizottság is tárgyalt. Bizonyos körökben negatív visszhangja volt a beléptetı rendszernek. Véleménye
szerint lehet, hogy nem minden esetben jól mőködik a rendszer, de szükség van rá, mivel az elızı
évekbıl nagy létszámban ingyen vették igénybe a szolgáltatásokat. A Felügyelı Bizottság is
támogatta, hogy minimális számú ingyenes belépı kerüljön kiadásra. Az igénybevett szolgáltatásokat
meg kell különböztetni egymástól, és azért mindenkinek fizetnie kell. Ki kell alakítani a legkedvezıbb
megoldást, hogy milyen formában lehet a bérleteket használni. Valahol természetes, ha a munkáltató a
dolgozóinak bérletet szeretne vásárolni, és ez jogos igény. Az is lehet, hogy nem alkalmas név nélküli
bérletet kiadni, mivel vissza lehet vele élni. A fentieket megvizsgálja a Felügyelı Bizottság, és eldönti,
hogy milyen más forma lehetséges. Meglátása, hogy nem szabad elvárni, hogy egy ilyen rendszer
életbelépése utáni egy hónapon belül tökéletesen mőködjön. Év végére kialakul egy olyan rendszer,
amely védhetı minden szempontból is és ésszerő is, ezért kis türelmet kérne mindenkitıl. Ugyanakkor
célunk az is, hogy minél többen vegyék igénybe a fürdı által nyújtott szolgáltatásokat, ezért némi
kedvezményt nyújthatunk.
Dr. Csorba Csaba jegyzı felszólalásában Dr. Farkasinszky Erzsébet által felvetett „Kis-Szabó” féle
stranddal kapcsolatban kívánta elmondani, hogy van egy szakhatósági engedélyeztetési eljárása, mely
minden további nélkül lefolytatható, abban az esetben, ha valaki a szabad strandnak a rendszeres
üzemeltetését vállalja. Egyrészt a feltételrendszer megteremtésével van probléma, hiszen a gyomai
szabad strand tekintetében tudott volt a Képviselı-testület elıtt, hogy milyen feltételeket kell
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teljesíteni, másrészt annak a folyamatos üzemeltetése. Ennek van egy állandó költségvonzata, mint pl.:
a mentıszemélyzetrıl, a higiéniás felszerelésekrıl gondoskodni kell, amennyiben a Képviselı-testület
ezt felvállalja, ez minden további nélkül biztosítható. Azt azonban látni kell, hogy nem véletlenül
történt az endrıdi és a gyomai szabad strandnak az üzemeltetésre történı kiszervezése.
A Liget Fürdı Kft. által kibocsátott bérletekkel kapcsolatban el kívánta mondani, hogy a
Polgármesteri Hivatal is vásárolt bérleteket, melyek a számlák alapján ellenırizhetık.
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontok megvitatása elıtt nagy tisztelettel köszöntötte az
ülésen megjelent Hunya Alajos tanár urat, aki 50 éve, 1954. július 31-én kapott oklevelet a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola karának elıdjében. Ezúton gratulált tanár
úrnak, és átnyújtotta számára az „Aranyoklevelet”, valamint az elkövetkezendı idıszakra is nagyon jó
egészséget, és sok örömöt kívánt családjának.
További bejelentés nem lévén a napirendi pontok elfogadását javasolta a Képviselı-testületnek, az
alábbi kiegészítéssel:
25. Hunya Község jegyzıjének helyettesítés
26. Megállapodás a Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról
27. „Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen” címő Phare pályázat
28. Útfelújítások megvalósítására vonatkozó egyszerő közbeszerzési eljárás megindítása
29. Bejelentések
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/2004. (VI.24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A helyi adókról szóló többször módosított 21/2000. (VII.18.) KT rendelet módosítása
3. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Sportról szóló 8/2001. (III.30.) KT számú rendelet
felülvizsgálata
4. A szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságterhének enyhítésérıl és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII.12.) KT rendelet módosítása
5. A közterületek használatának rendjérıl és a köztisztaságról szóló rendelet módosítása
6. Talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendelet
7. Gyomaendrıd Város Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadása
8. Gyomaendrıdi Tőzoltó Egyesület beszámolója
9. A Városi Bölcsıde és a Vásártéri Óvoda további mőködtetése
10. Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
11. Fı út 81/1. sz. (ENCI) alatt lévı ingatlant érintı bérleti jogviszonyok
12. Palkó József telekvásárlási kérelme
13. Stomfoli Istvánné kérelme
14. Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Program
15. Regionális fejlesztési és képzési bizottsági tag delegálása
16. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
17. Dan-zugi útépítési érdekeltségi hozzájárulás visszafizetés
18. Testvérvárosi kapcsolat felvétele Pilzno városával
19. Tájékoztató az önkormányzati minıségirányítási program keretében évente megvalósuló
törvényességi ellenırzés tapasztalatairól
20. Tájékoztató az idegenforgalmi ellenırök tevékenységérıl
21. Tájékoztató a Liget Fürdı beruházásról
22. Tájékoztató a Regionális Hulladékkezelı Mő beruházásról
23. Tájékoztató a szennyvízberuházásról
24. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
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25. Hunya Község jegyzıjének helyettesítés
26. Megállapodás a Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról
27. „Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen” címő Phare pályázat
28. Útfelújítások megvalósítására vonatkozó egyszerő közbeszerzési eljárás megindítása
29. 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
170/2004. (VI.24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 259/2003. (X. 30.), 24/2004. (I. 29.), 29/2004.
(I. 29.), 30/2004. (I. 29.), 48/2004. (III. 25.), 84/2004. (III. 25.), 87/2004. (III. 25.), 88/2004.
(III. 25.), 90/2004. (III. 25.), 96/2004. (III. 25.), 110/2004. (IV. 15.), 115/2004. (IV. 29.),
119/2004. (IV. 29.), 121/2004. (IV. 29.), 128/2004. (IV. 29.), 133/2004. (IV. 29.), 137/2004.
(IV. 29.) KT sz. határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadta.
Határidı:

azonnal

1. napirendi pont
A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosnét, a pénzügyi osztály vezetıjét, hogy amennyiben
van kiegészítenivalója az írásos anyagot illetıen, azt tegye meg.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı az alábbi módosítás figyelembevételével kérte a Képviselıtestület tagjait, hogy alkossák meg rendeletüket. Az „Indoklás a 2004. évi költségvetésrıl szóló
6/2004. (III.1.) KT sz. rendelet módosításáról” rész 11. oldalán a mőködéssel kapcsolatos tartalék
összesen felsorolásában található „Dan-zugi út befizetés” címszó helyett „belvízkölcsön befizetést”
megnevezésre kérné módosítani.
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
15/2004. (…….) KT sz. rendeletét
A 2004. évi költségvetésrıl szóló 6/2004. (III. 1.) KT számú rendelet módosításáról
2. napirendi pont
A helyi adókról szóló többször módosított 21/2000. (VII. 18.) KT sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy városunkban a fizetendı
idegenforgalmi adó mértékét illetıen különbséget tettünk a bel- és külföldi állampolgárok
tekintetében.
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A külföldi állampolgárok 300,-Ft/vendégéjszaka, míg a belföldi állampolgárok 200,-Ft/vendégéjszaka
összeget fizettek személyenként. Az Európai Uniós csatlakozás következtében megnıtt a külföldi
vendégforgalom városunkban is, ezért is egységesítenék az idegenforgalmi adó összegét, mely 200,Ft/vendégéjszaka lesz személyenként.
Dr. Dávid Imre polgármester, kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy alkossák
meg rendeletüket.
A rendelet meghozatala elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2004. ( ….) KT sz. rendelete
A helyi adókról szóló többször módosított 21/2000. (VII. 18.) KT sz. rendelet módosításáról

3. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Sportról szóló 8/2001. (III. 30.) KT sz. rendeletének
felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az írásos anyagot a Humánpolitikai
Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyaránt
tárgyalta, és a rendelettervezet szerint javasolja elfogadásra.
A rendelet meghozatala elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2004. ( ….) KT sz. rendelete
Sportról szóló 8/2001. (III. 30.) KT sz. rendelet módosításáról

4. napirendi pont
A szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságterhének enyhítésérıl és lakhatási
körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) KT sz. 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 rendeletmódosítás lényege,
hogy folyamatos a kérelem benyújtásának határideje, így folyamatos a feldolgozás is. Eddig évente
kétszer lehetett a kérelmet benyújtani, ami indokolatlan torlódást jelentett a hivatalban. Jelen megoldás
mindenki számára kedvezıbb feltételeket teremt majd.
Dr. Dávid Imre polgármester, kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy alkossák
meg rendeletüket.
A rendelet meghozatala elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2004. ( ….) KT sz. rendelete
A szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságterhének enyhítésérıl és lakhatási körülményeinek
javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) KT sz. rendelet módosítása
5. napirendi pont
A közterületek használatának rendjérıl és köztisztaságról szóló rendelet tervezete
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatását az elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, hogy az eddig megvitatott
rendeletek közül ez az, amely a lakosság legnagyobb arányát érinti. Két nagy területet foglal magába
egyrészt a közterületek gondozását, másrészt a közterület-használati díjaknak a megállapítását.
Korábban két rendelet szabályozta a fent említetteket, melyet egységes szerkezetbe foglaltuk. A
rendeletmódosítás lényege, hogy próbáltuk szabályozni azt, hogy mik az ingatlantulajdonosok
feladatai, az önkormányzat hogyan oldja meg a közterületek kezelését, stb. A szabályozás lényege,
más környezı önkormányzathoz hasonlóan, az önkormányzat az ingatlan tulajdonosának a
bevonásával oldja meg a közterület kezelését. Szabályoztuk a közterület bontásával kapcsolatos
kérdéseket is, ahol jelentıs a Gyomaszolg Kft. szerepe. Szabályoztuk, hogy pl. útfelbontáshoz milyen
engedélyeket, kérelmeket, mellékleteket szükséges benyújtani. Szabályoztuk a rendeletben a
játszóterek használatának a rendjét is. Szabályozásra került pl., hogy az utcán az ingatlantulajdonosok
milyen eljárási rendben kérhetnek engedélyt faültetésekre, milyen típusú fákat lehet engedélyezni, és
hogyan lehet a közterületen kivágni a fákat, illetve a közmő üzemeltetı milyen eljárási rendben kell,
hogy a fák gallyazását megoldják. Átdolgozásra kerültek a szabálysértési vonzatok. A szabálysértési
törvény tételesen szabályozza, hogy az önkormányzat milyen mértékig állapíthat meg szabálysértési
bírságot.
Dezsı Zoltán képviselı úr felszólalásában elmondta, hogy a bizottsági ülés alkalmával is felvetette,
hogy a vasútállomás és a vasúti átjárók környezete évek óta rendezetlen, nem kellıen belátható az
átjáró a nagy gaznak köszönhetıen. Javaslattal kívánt élni a tekintetben, hogy összefogva a többi
Békés megyei településsel valamilyen megoldást keresve az illetékes tulajdonossal, azaz a MÁV-val
kerüljön megoldásra ez az áldatlan állapot. Nemcsak Gyomaendrıdön, hanem pl.: Mezıberényben,
Csárdaszálláson, vagy akár Békéscsabán is ugyanez tapasztalható az átvonuló vasúti vonal mentén.
Több utcán a gyümölcsfák érése, virágzása következtében egyfajta tetvesedés látható. Kérdése, hogy
kinek a feladata ezeknek a fáknak a kezelése, és a járda felé belógó ágaknak a levágása? Mi a
megoldás a már tizen évvel ezelıtt elültetett fákkal (pl.: szilvafa), a késıbbiekben kicserélhetık-e a
fák?
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta a
rendelettervezetet, és javasolták a Képviselı-testületnek elfogadásra. Támogatták azért, mert a
rendelettervezet összefoglalja azokat a feladatokat, melyek a közterület használatával, gondozásával,
megóvásával kapcsolatosak. Továbbá, mert a rendelettervezet a feladatokat jobban konkretizálja, mint
korábban, több területen meghatározzák, hogy mi és kinek a feladata. A fentiek figyelembevételével
az elıterjesztésben felsorolt problémák elkerülhetıvé válnak. Mint ismeretes, minden rendelet akkor
éri el a célját, ha azt sikerül megvalósítani.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a rendelettervezet jó, de annyit fog érni,
amennyit meg tudunk belıle valósítani. Az önkormányzatok az ingatlan határvonalától a közút széléig,
de legfeljebb 15 méter szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság felé, de legfeljebb 15 méterig
a közterület gondozását az ingatlantulajdonosok közremőködésével látja el. Tehát az önkormányzat és
az ingatlantulajdonos. Aki egészséges, és megteheti, mindezt teljesíti, de azonban vannak idıs
személyek, akik már nem tudják az ingatlanuk elıtti közterületet rendbe tenni.
Elıfordulhat az ember életében egy olyan betegség, amely nem teszi lehetıvé a fentiek
megvalósítását, ezért az a javaslata, hogy a közterület-felügyelı, ahol ilyen esettel találkozik,
kérdezzen rá, hogy ki lakik az adott ingatlanban, és miért nem tudta rendbe tenni az ingatlan elıtti
közterületet. Jó lenne, ha a jelen anyagban szereplı közmunkapályázat során alkalmazandó
személyeket
is
be
lehetne
ebbe
vonni.
Személyes problémája, hogy amennyiben elhullott állattetemet talál, mi a teendıje, kinek a
kötelessége annak elszállítása, kinek kell ilyen esetben jelenteni a problémát. Örömmel tapasztalja,
hogy kora reggel takarítják a várost.
Problémája, hogy a buszmegállókban legyen szeméttároló. Pozitívumként kívánta elmondani, hogy a
közterületek virágosításával sokat léptünk elıre, mely mutatja azt a szakértelmet, hogy akik a
virágosítást végzik, értik a dolgukat, és lehetıségeikhez képest azon vannak, hogy egyre szebbé tegyék
városunkat.
Tímárné Kozma Ágnes képviselı felvetésben a rendelettervezet 8. § (2) bekezdését az alábbi
kiegészítéssel kérné elfogadni: „… jármővel közlekedni tilos, kivéve utcai kerekesszék, a kerékpáros
közlekedést és a fenntartást, fejlesztést, vagy hulladékszállítást végzı gépjármőveket!”
Dr. Csorba Csaba jegyzı elsıként a vasúti fıútvonal rendbetételére kívánt reagálni, mely szerint
kezdeményezik, hogy a többi településsel összefogva lépjenek fel a MÁV-val szemben. A Vasutas
települések Szövetségének Gyomaendrıd város is tagja.
Az utcai fák, mint pl.: szilvafa, a lakosok kezelésében van, aki köteles annak permetezésérıl,
gallyazásáról, illetve a gyümölcs elszállításáról gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségeinek az
ingatlan tulajdonosa nem tesz eleget, akkor a Gyomaszolg Kft. lép be a gallyazás és egyebek
vonatkozásában.
A gyepmesteri telep üzemeltetése, és ennek megfelelıen a gyepmester irányítása is a Gyomaszolg
Kft.-hez tartozik. Hét közben három helyen lehet jelenteni az elhullott tetemeket, mely közúti baleset
következtében is elpusztulhat, így a Gyomaszolg Kft.-hez, a városüzemeltetési osztályhoz, illetve
közvetlenül Kiss Lajos úrhoz. Hétvégén a Gyomaszolg Kft.-nél éjjeliır található, akihez ha jelzés
érkezik, továbbítja a gyepmesternek a beérkezı információt.
A parkokról, játszóterekrıl nem kívánták a kerekesszéket kitiltani, de rájuk külön szabályok
vonatkoznak, ami nem ennek a rendeletnek a szabályozási tárgya.
Dr. Dávid Imre polgármester, kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy alkossák
meg rendeletüket. A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2004. ( ….) KT sz. rendelete
a közterületek használatának rendjérıl és köztisztaságról
6. napirendi pont
A talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendelet
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint valamennyi bizottság tárgyalta a fenti elıterjesztést,
majd felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendre
vonatkozóan.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az önkormányzatnak nincs
választási lehetısége a tekintetben, hogy a talajterhelési díjról rendeletet alkosson. Ennek megfelelıen,
a törvény alapján az önkormányzatok kötelessége megalkotni a talajterhelési díjról szóló rendeletet, és
a talajterhelési díjat azon a területeken bevezetni, ahol a lehetıség biztosítja a csatornahálózatra
történı rákötést. A rendelet hatálya Gyomaendrıd területén is azon területekre terjed ki, ahol a
szennyvízellátottság biztosított. Ennek megfelelıen ez a rendelet nem vonatkozik Öregszılıre,
Nagylaposra és Bánomkertre sem. Amiben a Képviselı-testület élt a szabályozási lehetıséggel,
egyrészt az, hogy biztosított mentességet, a 70 éven felüli és egyedülálló személyek esetében.
Valamint a rendelet megalkotása során figyelemmel volt arra, hogy a II-III-IV. ütemnél a rákötések
még nem fejezıdtek be és ezért szeptember 30-ig mentességet biztosított a díj megfizetése alól. Egyéb
szabályozási lehetıség a Vízmő Rt.-vel egyeztetésre került, hiszen maga a talajterhelési díj mértéke
több együttható számítása alapján kerül meghatározásra. A rendelet elfogadása esetén, amennyiben az
állampolgár úgy nyilatkozik, abban az esetben a Vízmő által szolgáltatott adatok alapján kerül
meghatározásra a díjtétel.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte jegyzı úrnak a kiegészítést, és mivel kérdés, észrevétel
nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy alkossák meg rendeletüket. A rendelet megalkotása
elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2004. ( ….) KT sz. rendelete
a talajterhelési díjról
7. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Sportkoncepciójának elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Hangya Lajosné képviselı
asszonyt, hogy amennyiben van kiegészítenivalója a napirendre vonatkozóan, azt tegye meg.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Humánpolitikai
Bizottság a melléklet szerinti sportkoncepciót megtárgyalta. Véleménye szerint egy újszerő
sportkoncepció került a képviselık elé, mely az Európai Uniós elıírásoknak is megfelelı, és utal
azokra a dolgokra, hogy vannak olyan közösségi források, melyekre pályázni lehet. Egyrészt
szabadidıparkok, játszóterek, szabadtéri fedett sportlétesítmények felújításához, turizmus
szempontjából népszerő sportágaknak a támogatásához lehet pályázni. Meglátása, hogy elindultunk a
turizmus fejlesztésének útján, és a vízi sportágakat célszerő lenne kicsit jobban felkarolni a városban,
gondol itt a kajakra, és a már elkészült uszodában az úszó sportágra. Kapcsolódva az úszáshoz
kiegészíteni kívánták a koncepciót azzal, hogy ugyanúgy, mint a sportcsarnokban, a délelıtti órákat az
iskolák között osszák el, hogy testnevelés óra keretei között tudják az uszodát a gyermekek használni.
Az intézményeket kiértesítették, és kérné, hogy éljenek ezen lehetıséggel. Véleménye, hogy olyan
településen, ahol tizenhat holtág van, ott nem szabadna olyan gyermeknek lenni, aki nem tud úszni.
Május 6-át, a Nemzeti Sport Napját ezután meg kívánják ünnepelni a városban. A sportkoncepció
elsısorban a tömegsportra és a fiatalokra épít. Jövıre, amikor a költségvetést készítik elı, el kell
különíteni egy összeget, a testvérvárosi sportkapcsolatokra is.
Kérné a Képviselı-testületet a sportkoncepció elfogadására.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság is megtárgyalta a
sportkoncepciót. Saját véleményét kívánta tolmácsolni, mely szerint jelen anyag jól fogja össze azokat
a távlati, de elvi feladatokat is, melyek a sport feladatai. Ha a testület elfogadja a koncepciót, javasolná
annak megismertetését az intézményekkel, gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel. Minél többeket
be kell vonni, arra kell törekedni, hogy minél többen sportoljanak. Minden sportolási ambíciót,
törekvést támogatni kell, de ennek anyagi támogatását meg kell osztani.
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Jakus Imre képviselı úr a koncepció 12. oldalát kérné pontosítani, ugyanis a Barátság SE már
megszőnt, az endrıdi Népligeti pályát pedig a Gyomaendrıdi Városi Sportegyesület használja.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy a névpontosítást
természetesen elvégzik. Összegzésként elmondta, hogy bízik abban, hogy a város pénzügyi helyzete is
egy igen aktív sportélet támogatására ad lehetıséget. Az önkormányzat sportcélú kiadásainak
fedezetére mőködési kiadásainak 1,6 %-át biztosítja, mely összeget jó volna megemelni. A sport az
egészséges életmód mellett reklámtevékenységet is jelent. Fontosnak tartja a tornatermek fejlesztését,
mint pl.: a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és a Kis Bálint Általános Iskola vonatkozásában. A
fürdı kihasználását biztosítani kell az iskolák számára egyaránt.
A határozati javaslat módosítását kérné annyiban, hogy a sportkoncepció esedékes felülvizsgálat
megvalósításáról 2007. május 31-ig gondoskodjanak, hogy az új Képviselı-testület is megismerhesse.
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
171/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja Gyomaendrıd Város
Sportkoncepcióját a 2004-2009-es idıtartamra.
Egyben utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a 2007. májusában esedékes felülvizsgálat
megvalósításáról gondoskodjék.
Határidı: 2007. május 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy a Sportról szóló …../2004. (……..) KT sz. rendelet 5. § (2) bekezdésében
foglaltak végrehajtásáról 2004. december 31. napjáig intézkedjen.
Határidı: 2004. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
8. napirendi pont
A Gyomaendrıdi Önkéntes Tőzoltó Egyesület beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte az Egyesület elnökét, Farkasinszki Sándor urat.
A beszámolót a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta.
Farkasinszki Sándor az Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnöke tájékoztatásként kívánta elmondani,
hogy a Képviselı-testület évek óta nem tárgyalta az Egyesület tevékenységét, ezért az Egyesület
vezetısége, illetve közgyőlése határozott úgy, hogy a közgyőlési anyagot, és a 2004. évi költségvetési
tervezetet megvitatásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Amennyiben kérdés, észrevétel hangzik el, természetesen szívesen áll rendelkezésre.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kiegészítésként kívánta elmondani, hogy az Egyesület
kiemelten közhasznú, és ennek megfelelıen elkészült az Egyesület közgyőlésére a közhasznúsági
jelentés, mely az augusztusi újságban fog megjelenni. A közgyőlés elfogadta a jelentést, mert a
törvény szerint elıírt tartalommal, számszaki adatokkal készült el.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ülésén a napirend tárgyalásakor Farkasinszki Sándor elnök úr is részt vett.
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Az áramszámlával kapcsolatban probléma merült fel, melyre ígéretet tettek, hogy lehetıség szerint a
külön áram mérését megoldják. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselıtestületnek. A 2004. évre vonatkozóan látszik az egyesület költségvetésébıl, hogy a jelenlegi
finanszírozás megoldott azáltal, hogy a polgári szolgálatos személyek látják el az ügyeletet, akik után
a munkaügyi központ támogatást nyújt. Jövı év folyamán probléma adódhat, mivel ismert okokból a
polgári szolgálatosok az egyesületnél sem fognak megjelenni, ezért a finanszírozás kérdése nyitott
dolog. Az önkormányzatnak és a vállalkozóknak össze kell ülnie, és valamilyen megoldást kell
találnia a további mőködés finanszírozásának vonatkozásában.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az Önkéntes Tőzoltó Egyesület eddigi munkáját.
Számításaik szerint az Egyesület plussz költségvetési igénye kb. 4-5 millió Ft, ha a jelenlegi szinten
szeretne tovább dolgozni.
További kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testületet határozata meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2003.
évrıl szóló beszámolóját elfogadja.
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Városi Bölcsıde és a Vásártéri Óvoda további mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Lázárné Varjú Judit vállalkozót, majd felkérte
Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tájékoztassa a megjelenteket a napirend vonatkozásában.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy több lépcsın ment keresztül a
bölcsıde és óvoda üzemeltetésének kérdése. Egyéni vállalkozóként közoktatási megállapodás
keretében indult a Vásártéri Óvoda üzemeltetése. Ezzel párhuzamosan folyt a bölcsıde üzemeltetése.
A Képviselı-testület a korábbi években úgy döntött, hogy ezt egy szerzıdésben szabályozza, és ezen
szerzıdés lejárati idıpontja 2004. júniusa (egy hónappal korábbi a lejárati idı, mint a többi óvoda
esetében). Ennek a megállapodásnak a formája is változik, hiszen létrejöttek a Közhasznú Társaságok.
A képviselık elıtt található írásos anyagban két megállapodás szerepel, egyrészt egy határozatlan
idejő bérleti szerzıdés, melynek a lényege, hogy az önkormányzat bérleti díj fizetése ellenében
határozatlan idıre mőködési engedéllyel rendelkezı és a mőködési feltételeknek megfelelı épületet ad
bérbe. Ennek két jelentısége van, az egyik – hogyha jelentısen megváltoznak a jogszabályi feltételek,
akkor a bérleti szerzıdés alapján a korábbi gyakorlatnak megfelelıen az óvoda és bölcsıde
üzemeltetésére együttesen kell megteremteni a feltételeket az önkormányzatnak és a bérbeadónak. A
másik lényeges feltétele – egyrészt a bérleti díj fizetése mellett, a határozatlan idıs szerzıdés
létrejötte. Az elıkészítés során az a határozott vélemény alakult ki, hogy a határozatlan idejő
szerzıdést mindkét fél jogszabályban meghatározott esetekben írásbeli felmondással könnyebben
tudja felmondani. Az épület profilkötöttséggel kerül bérbeadásra, mely az óvodai és a bölcsıdei cél
teljesítése. A másik szerzıdés egy közhasznúsági szerzıdés, melynek lényege, hogy az önkormányzat
meghatározott úton és módon, mindenki által ismert szabályok szerint adhat támogatást a közhasznú
szervezetnek, hiszen egy olyan közhasznú feladatot lát el, amirıl egyébként az önkormányzatnak
kellene gondoskodni. A közhasznúsági szerzıdésben szereplı összeg magasabb, mint amit egykor a
Képviselı-testület rendeletében jóváhagyott, hiszen a bérleti szerzıdés alapján bérleti díjat fog fizetni
a közhasznú társaság. Egyéb megállapodás (pl.: közhasznú megállapodás) nem kerül megkötésre,
hiszen a közhasznúsági tevékenységet a jogszabályok tételesen szabályozzák, továbbá szabályozzák
azt is, hogy oktató, illetve bölcsıdei feladatokat milyen szakhatósági engedéllyel és milyen
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feltételrendszer alapján lehet ellátni. A korábbi közoktatási megállapodásban a jelen bérleti
szerzıdésben található elemek kerültek meghatározásra.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó a határozati javaslat II. pontját az alábbiak szerint kérte
módosítani:
- bölcsıdei szolgáltatás esetében az önkormányzati támogatás 12.850,-Ft/fı/hóról 13.903
Ft/fı/hóra
- óvodai szolgáltatás esetében az önkormányzati támogatás 4.500,-Ft/fı/hóról 5.553 Ft/fı/hóra
változik 2004. július 01. napjától.
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatás nem lévén, felkérte a Képviselı-testületet
határozata meghozatalára, a kiegészítés figyelembevételével.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szivárvány Gyermekkert
Szociális, Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társasággal (székhelye: 5500 Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 27/B/1., képviselıje: Lázárné Varjú Judit /an.: Bukva Mária, szh.: Mezıtúr, szi.:
1971.08.05./) 5500 Gyomaendrıd. Vásártéri ltp. 27/B/1 a Városi Bölcsıde és Vásártéri Óvoda
mőködtetésére bölcsıdei és óvodai szolgáltatás ellátására Gyomaendrıd Vásártéri ltp. 2924
hrsz. ingatlanra határozatlan idejő bérleti szerzıdést köt.
A Képviselı-testület megbízza Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés, illetve a
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. július 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a 2004. évi költségvetésrıl szóló
6/2004. (III. 01.) KT. számú rendeleten e változások átvezetésre kerüljenek:
- bölcsödei szolgáltatás esetében az önkormányzati támogatás 12.850.- Ft-ról 13.903.-Ft-ra
- óvodai szolgáltatás esetében az önkormányzati támogatás 4500.-Ft-ról 5.553.-Ft-ra
változik 2004. július 01. napjától.
Határidı: 2004. július 01.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
10. napirendi pont
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásulvétele
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az elıterjesztést a Humánpolitikai
Bizottság megvitatta, és azt elfogadásra javasolja a testületnek.
Hozzászólás, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2004.
június 14.-tıl augusztus 31.-ig.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Diákotthon Napközi konyhájának nyári nyitva tartás
szüneteltetését 2004. június 16-tól június 27-ig, illetve 2004. július 05.tıl augusztus 31.-ig.
III.
A Képviselı-testület a közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Kossuth úti
Vásártéri
Fı úti
Szabadság úti

Nyitva tartás szünetel
augusztus 02-tıl 19-ig
augusztus 02-tıl 23-ig
július 05-tıl július 23-ig
július 05-tıl augusztus 02-ig

Óvoda
Selyem úti
Blaha úti
Polyákhalmi
Jókai úti

Nyitva tartás szünetel
augusztus 09-tıl 19-ig
augusztus 02-tıl 23-ig
július 05-tól augusztus 13-ig
Július 05-tól augusztus 01-ig

Határidı: azonnal
11. napirendi pont
A Fı út 81/1. sz. („ENCI”) alatt lévı ingatlant érintı bérleti jogviszonyok
Csíkné Tímár Éva a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke az érdeklıdık tájékoztatására elmondta,
hogy az ingatlanban helyiséget bérlı Uwyta Kht-vel kötött bérleti szerzıdés június hónapban lejár. A
képviselı-testület egy korábbi döntésében határozott az Enci ingatlan értékesítésérıl, melyrıl a bérlıt
is értesítette, kérve, nyilatkozzon a vételi szándékáról. Akkor a bérlı a vételi szándékét írásban
bejelentette, de az eltelt egy év alatt konkrét ajánlatot, illetve lépést nem tett az adásvétel tekintetében.
Az ingatlan több alkalommal hirdetésre került, és folyamatosan ajánlják megvételre külföldre is, ez
idáig eredménytelenül. Mindezekre figyelemmel a bizottság javaslata, hogy a bérlıvel a bérleti
szerzıdés kerüljön meghosszabbításra ez év december 31. napjáig bruttó 200.000 Ft/hó bérleti díj
összegre történı módosítás mellet.
Ugyancsak a volt „Enci”épületében a cipıbolt helyiség bérbevételére nyújtott be kérelmet Maurer
János, aki az üzlethelyiségben számítástechnikai és pénztárgép szervizet és kereskedést akar nyitni. A
bizottság javaslata, hogy az üzlethelyiség kerüljön bérbeadásra 2004. december 31. napjáig bruttó
18.000 Ft/hó bérleti díj megállapítása mellett.
Dezsı Zoltán képviselı emlékezete szerint a tavaszi bérleti díj megállapításkor az ingatlanok akkori
bérlıi az Uwyta Kht. És a Barna-Ker Bt., vételi szándékukat jelentették be azzal, hogy az általuk addig
befizetett bérleti díj, mint elıvásárlási díj kerül figyelembe vételre. Kérdése, hogyan tud ehhez
betársulni ez a harmadik személy- Maurer János.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az említett két bérlı részérıl a vételi szándék a szóbeli
nyilatkoztat tétellel le is zárult, a konkrét szerzıdéskötésre nem került sor. Bízunk abban, hogy
évvégére ez rendezıdik, az épületek állaga miatt is jó lenne minél hamarabb értékesíteni ıket.
Egyéb érdeklıdés nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd,
Fı út 81/1 szám alatt lévı „ENCI” ingatlan bérletére a UWYTA Kht. ( 7629 Pécs, Névtelen u.
1. ) bérlıvel kötött bérleti szerzıdésben meghatározott bérleti jogviszonyt 2004. július 1.
napjától 2004. december 31. napjáig meghosszabbítja, a bérleti díj módosítása mellett. A
bérleti díj összege 2004. július 1. napjától bruttó 200 eFt/hónap.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Maurer János 5500 Gyomaendrıd, Október 6.
lakótelep 2. ép. 6. lph. 2. em. 7. a. alatti lakosnak a Gyomaendrıd, Fı út 81/1. szám alatt
található 79 m2 alapterülető üzlethelyiséget az alábbi megállapodás feltételei szerint adja
bérbe.
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete képviseletében eljáró Dr. Dávid
Imre polgármester bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/,
másrészrıl Maurer János / 5500 Gyomaendrıd, Október 6. lakótelep 2. ép. 6. lph. 2. em. 7. a. /,
adószám: 600-17-363-2-24, mint bérlı / továbbiakban: bérlı / között a mai napon és helyen a
következı feltételek mellett:
1) Bérbeadó tulajdonosa a 6773/7 hrsz-ú 79 m2 alapterülető üzlethelyiség megnevezéső, ingatlannak,
amely természetben Gyomaendrıd, Fı út 81/1. szám alatt található.
2) Bérbeadó a tulajdonát képezı a 6773/7 hrsz-ú 79 m2 alapterülető üzlethelyiséget a benne folytatott
számítástechnikai és pénztárgép szerviz, valamint kereskedés tevékenység céljára 2004. július 1.
napjától kezdıdıen 2004. december 31. napjáig határozott idıtartamban bérbe adja a bérlı
részére.
3) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj - amely tartalmazza az ÁFA-t 18.000,Ft/hónap,
azaz Tizennyolcezer forint, mely összeget a bérlı havonta - július hónapra a szerzıdés
megkötésével egyidejőleg készpénzben fizeti meg - a tárgyhónapot megelızı hónap 15-ig a
bérbeadó által kibocsátott számla alapján átutalja a bérbeadó számlájára.
4) Bérlı tudomással bír arról, hogy bérbeadó a bérleti szerzıdés tárgyát képezı ingatlant értékesíteni
kívánja. Bérbeadó a bérlıt az általa használt helyiség tekintetében az értékesítést megelızıen 30
nappal értesíti. Bérbeadó vállalja, hogy az értesítést követı 30 napon belül bérbeadó részére a
helyiséget visszaadja.
5) Bérlı vállalja, hogy a bérelt helyiségben számítástechnikai és pénztárgép szerviz, valamint
kereskedés tevékenységet folytat. Abban az esetben, ha tevékenységét és profilját a
megállapodástól eltérıen kívánja változtatni, ehhez bérbeadó elızetes írásbeli hozzájárulása
szükséges.
6) Bérlı a bérleti jogot illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át.
7) Bérlı kijelenti, hogy a megállapodásban rögzített tevékenységek folytatására jogosult.
8) A tevékenységéhez szükséges közmővek üzembe helyezésének, közmőpótló berendezések
létrehozásának költsége a bérlıt terheli. Amennyiben a közüzemi szolgáltatásokat, a szolgáltatást
végzık a bérlı hibájából adódóan szüneteltetik, vagy megszüntetik, az említett szolgáltatások
újraindításának költségei a bérlıt terhelik.
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9) A bérlı köteles az ingó és ingatlanvagyont rendeltetésszerően használni, annak állagát megóvni.
10) A bérbeadó a bérlı részére köteles az ingatlant valamint a hozzátartozó berendezési, felszerelési
tárgyakat jegyzıkönyv szerint átadni. A bérlı az ingatlant és a berendezési tárgyakat az általa
megtekintett, ismert állapotban veszi át.
11) A bérlı az ingatlan külsı formáján, illetve belsı terében a bérbeadó engedélye nélkül átalakítási
munkálatokat nem végezhet.
13) A bérbeadó az alábbi pontokban részletezett rendkívüli felmondási indokok alapján bonthatja fel a
megállapodást.
A megállapodás felmondásának rendkívüli esetei a bérbeadó részérıl:
1. A megállapodás 3. pontjában foglalt bérleti díj átutalásának elmaradása,
2. Amennyiben a bérlı a bérletet másnak átengedi.
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi LXXVIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerzıdı felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrıd, 2004. június …
…………………………………………….
Dr. Dávid Imre
Bérbeadó

…………………………………………….
Maurer János
Bérlı

…………………………………………….
Csényi István
ügyintézı
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés
meghosszabbítására, illetve megkötésére.
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Palkó József román állampolgár telekvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette a kérelem lényegét, majd hozzászólás hiányában kérte a
képviselık döntését a véleményezı bizottságok által beterjesztett javaslatról, amely szerint az
önkormányzati tulajdonú építési telek ingatlan kerüljön értékesítésre Palkó József román állampolgár
részére bruttó 250 Ft/m2 vételár, és a határozati javaslatban szereplı egyéb feltételek mellett.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 7515 hrsz-ú, 1169 m2
területő, beépítetlen területmővelési ágú építési telek ingatlant Palkó József (Románia, 4054 Ozsdola,
Porond u. 159. ) román állampolgár részére az alábbi feltételek mellett értékesíti:
1. A telek vételára: bruttó 250,- Ft/m2, a teljes vételár kerekítve: bruttó 292.000,- Ft.
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2. Vevı a telekre a környezetébe illeszkedı, az építéshatóság által engedélyezett formában
építkezhet.
3. Vevınek az adásvételi szerzıdés aláírását követıen 3 éven belül be kell fejezni az
építkezést, Gyomaendrıd Város Önkormányzata a beépítési kötelezettség elmaradásának
estére visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral.
4. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja
szerzıdéskötési ajánlatát.
5. A vételár kiegyenlítése: a szerzıdés aláírását követı 30 napon belül készpénzben.
Határidı: 2004. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. napirendi pont
Stomfoli Istvánné kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Stomfoli Istvánné kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
melyben a Pásztor J. utcában a kézi autómosó szomszédságába lévı önkormányzati területbıl kér
bérletbe 550 m2 területet 5 éves idıtartamra dísznövény árusítás céljából. A bérleti díj mértékére
bruttó 50.000 Ft/év ajánlatot tett.
A véleményezı bizottságok a kért terület bérbeadását javasolták azzal, hogy a bérleti díj mértéke
bruttó 150.000 Ft/hó összegben kerüljön meghatározásra, figyelemmel a közterületek rendjérıl szóló
rendelet szerinti közterület használati díjak mértékére. Ugyanakkor javasolták feltételként megszabni,
hogy a területhasználó köteles az építményt kártalanítás igénye nélkül elbontani, abban az esetben, ha
az önkormányzatnak valamilyen beruházás kapcsán szüksége lenne erre a területre.
Érdemi hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete engedélyezi, hogy Stomfoli Istvánné (
Gyomaendrıd, Kis B. u. 4/1. ) az önkormányzat tulajdonában lévı 2178/4 hrsz. alatt nyilvántartott
közterületbıl 550 m2-t az alábbi bérleti szerzıdés feltételei szerint bérbe vegyen.
BÉRLETI SZERZİDÉS
amely létrejött egyfelıl Gyomaendrıd Város Önkormányzata ( 5502. Gyomaendrıd, Szabadság tér u.
1. sz., ) képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó),
másfelıl Stomfoli Istvánné leánykori neve: Bíró Margit 5500 Gyomaendrıd, Kis B. u. 4/1. szám
alatti lakos ( született: Endrıd, 1963. május 26., anyja neve: Tóth Vilma ) bérlı (a továbbiakban:
bérlı) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1.

A bérbeadó az Önkormányzat Képviselı-testületének …../2004.(VI.24.)KT. sz. határozatára
figyelemmel bérbe adja, a bérlı, pedig bérbe veszi a gyomaendrıdi ingatlan-nyilvántartásban
2178/ hrsz. alatt feltüntetett, 3773 m2 térmértékő, természetben a Gyomaendrıd, Pásztor János
utcában található, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı közterületbıl az üzemelı
Rautóth Centrum Kft. tulajdonában lévı autómosó mellett 550 m2 nagyságú területet. Bérlı a
közterületen kereskedelmi tevékenységet, dísznövény és virág árusítását végezhet. Ideiglenes
felépítmény elhelyezését külön eljárásban kérheti, az építési engedély és annak minden mőszaki és
városképi kikötése, valamint a közüzemi szolgáltatók hozzájáruló nyilatkozata, továbbá a
vonatkozó szakhatósági engedélyek elıírásai szerint.

2.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj bruttó 150.000,- Ft/év, azaz.: Egyszáz-ötvenezer
forint. A bérlı a bérleti díjat köteles havonta egyenlı részletekben elıre tárgyhó 15. napjáig
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bérbeadó részére a bérbeadó által kibocsátott számla alapján megfizetni. Bérlı tudomásul veszi,
hogy a bérleti díj mértéke az éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül megállapításra. A
bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelızı év november 30.
3.

A felek megállapodása értelmében a bérlı kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony
megszőnéskor, vagy a bérbeadó részérıl keletkezı területigény felmerülése esetén a bérelt
területen megvalósított felépítményt kártalanítási igény nélkül, saját költségén, szakszerően
lebontja és a bérelt területet tisztán, eredeti állapotába visszaállítottan a bérbeadó birtokába
visszaadja.

4.

A fenti bérlıi kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a bontást és az eredeti állapot
visszaállítását a bérbeadó a bérlı költségére és veszélyére elvégezteti.

5.

A jelen bérleti szerzıdés határozott idıre, 2004 év július hó 1. naptól 2009 év június hó 30 napjáig
szól. A bérleti díj fizetési kötelezettség a lebontási, eredeti állapot visszaállítási és a bérbeadónak
történı terület-visszaadási kötelezettség teljesítése napján szőnik meg.

6.

A bérelt földrészlet és a felépítmény fenntartásával, karbantartásával és üzemeltetésével
kapcsolatos költségeket és terheket a bérlı viseli. bérlı a bérlemény megközelítése során köteles
saját költségén biztosítani a kézi autómosó elıtt lévı aszfaltozott útra való sárfelhordásmentes
feljárást.

7.

Bérbeadó az alábbi rendkívüli felmondási indok alapján bonthatja fel a megállapodást.
A megállapodás felmondásának rendkívüli esete a bérbeadó részérıl:
amennyiben a bérlı a bérletet másnak átengedi,
a bérleti díj megfizetésének elmaradása.

A szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. elıírásai az irányadók.
Felek a fenti szerzıdést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, saját
kezőleg aláírták.
Kelt: Gyomaendrıd, 2004. június …...
……………………………………..
bérbeadó

…………………………………
bérlı

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat feltételei
szerint kösse meg a bérleti szerzıdést.
Határidı: 2004. július 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Dél-Alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Program
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács irányításával 66
település Konzorciumot hozott létre a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért, melybe a
kormányrendelet mellékletének pontatlansága miatt Gyomaendrıd is belekerült. A DARFT közlése
értelmében a rendelet módosítása következtében településünk lehetıséget kap az elsı körben
kötelezettek közül való kilépésre.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium javaslata azonban az, hogy a folyamatban lévı
települési megvalósíthatósági tanulmánytervek, és az unió Kohéziós Alapjára történı pályázat
benyújtása a kilépés ellen szólnak. A beruházás pedig 2006-ig nem fog elkezdıdni. Javasolják
továbbá, hogy a 2009.-ig kötelezettek is az elsı körben kerüljenek bevonásra.
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Mindezek alapján a maga részérıl is javasolta, hogy az önkormányzat ne lépjen ki a konzorciumból
annak érdekében, hogy az elsı körben mi is olyan ivóvizet kapjunk, ami az EU szabványoknak
megfelel. Amennyiben 2006 elıtt a beruházás még is elkezdıdne, minimális sajáterı biztosítására lesz
szükség.
Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el, a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal
támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem kíván kilépni a Dél-Alföldi Régió
Ivóvízminıségének Javításáért létrejött Konzorciumból. A testület a megvalósuló
Ivóvízminıség Javítási Programot támogatja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
15. napirendi pont
Regionális fejlesztési és képzési bizottsági tag delegálása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló törvény értelmében a regionális fejlesztési és képzési bizottságokba a szakképzı
iskolát fenntartó önkormányzatok delegálhatnak tagokat. A delegált személyek közül az oktatási
miniszter kéri fel a bizottság munkájában résztvevı tagokat. Önkormányzatunk által fenntartott
középiskola, mely a szakképzésben részt vesz a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, ezért a regionális fejlesztési és képzési bizottság tagjai közé Dr. Kovács Béla igazgató urat
javasolják delegálni.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a regionális fejlesztési és
képzési bizottság tagjai közé Dr. Kovács Béla Urat, a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját delegálja.
Határidı: azonnal
16. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı javasolta a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Hevesi Nagy Anikó által
bérelt Kölcsey F. u. 5. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát 2004. december 31. napjáig
hosszabbítsák meg. Mint emlékezetes a képviselı-testület a legutóbbi ülésén más lakásokkal együtt
döntött ennek a lakásnak az értékesítésérıl is, a bérlık részére. Az értékek megállapítása folyamatban
van, arról a július havi ülésén kapnak majd tájékoztatást. Amennyiben az értékek alapján a bérlı
nyilatkozik a vásárlási szándékáról, úgy a bérleti jogviszony további meghosszabbításának nincs
értelme, mert abban az esetben adásvételi-szerzıdést kell kötni. Viszont, ha a bérlınek nem lesz
vásárlási szándéka, úgy a bérleti jogviszonyt valamilyen formában rendezni kell.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás hiányában, kérte a képviselıket, hogy a jegyzı úr
javaslatára is figyelemmel hozzák meg döntésüket.
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A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hevesi Nagy Anikó részére a
Gyomaendrıd, Kölcsey u. 5. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
2004. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Dan-zugi útépítés érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése
Szújó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetıje elmondta, a képviselı-testület még 1999-ben döntött
a Dan-zugi útépítés beruházás megvalósításáról. A Dan-zugi holtág üdülıinek megközelítését szolgáló
kerékpárút I. ütemének megvalósításához a testület összesen 1.810 e Ft ingatlantulajdonosi
érdekeltségi hozzájárulást határozott meg, a beruházás összköltsége 40.000 e Ft volt. Az ingatlan
tulajdonosok ingatlanonként a 10.000 Ft hozzájárulást a belépési nyilatkozat aláírásával egyidejőleg
még 1999-ben befizették az önkormányzat számlájára. A beruházás megvalósításának finanszírozására
a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás Gyomaendrıd gesztorságával pályázatot
nyújtott be. A támogatás azonban nem került megítélésre. Ezt követıen 2001-ben a Képviselı-testület
úgy döntött, hogy a Dan-zugi út építésére további pályázatok benyújtását a regionális hulladéklerakó
megközelítését biztosító út megépítéséig nem támogatja. Az újabb pályázati lehetıségek ismeretében a
testület 2002-ben ismételten tárgyalta az útépítés finanszírozását, azonban a költségvetés forráshiánya
miatt elutasította a pályázat benyújtását. Mivel idıközben a Békés Megyei Közlekedési Felügyelet
által kiállított építési engedély érvényességi ideje lejárt és a beruházás finanszírozásához pályázat
benyújtását Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete több ízben nem támogatta a beruházás
megvalósítása a továbbiakban nem válik lehetıvé. Mindezek alapján a belépési nyilatkozat értelmében
az ingatlantulajdonosok által befizetett 10.000 Ft hozzájárulást az önkormányzatnak vissza kell fizetni,
kamatmentesen az ingatlan tulajdonosok részére.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, a határozati javaslatban foglaltakkal egyhangú 18
igen szavazattal egyetértettek, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Csárdaszállás Félhalom III. és
Gyomaendrıd Dan-zugi útépítés meghiúsulása miatt, hivatkozva a belépési nyilatkozatban
vállalt visszafizetési kötelezettségre, az ingatlantulajdonosok által befizetett 10.000 Ft
érdekeltségi hozzájárulást az önkormányzat kamatmentesen visszafizeti.
A testület utasítja a hivatalt az érdekeltségi hozzájárulások kifizetésére.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Testvérvárosi kapcsolat felvétele Pilzno városával
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatásra elmondta, 2004. februárjában a lengyel
Pilzno városa kérte fel településünket testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából. Szilágyi Szabolcs
Varsóban élı magyar fiatalembert keresték meg a lengyel városkából, aki elsınek a mi városunkat
ajánlotta partnernek. Többszöri levélváltás után Pilzno város delegációja 2004. május 8-án városunkba
látogatott a fürdı ünnepélyes átadására.
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A látogatás alkalmával szándéknyilatkozatban fejezték ki a felek, hogy a két város között hivatalos
partneri – testvérvárosi - kapcsolat jöjjön létre. Városunk delegációja 2004. június 18-20 között
hivatalos látogatást tett a lengyel városban, ahol ünnepélyes keretek között aláírásra került a
testvérvárosi kapcsolat felvételének okirata.
Pilzno városa szeretne a két gyomaendrıdi általános iskolával is kapcsolatot kiépíteni, és
remélhetıleg, hogy az emberek hétköznapi kapcsolataiban, a civil szervezıdések kulturális, sport és az
élet számos területén megnyilvánuló együttmőködés fog kialakulni.
Dezsı Zoltán képviselı egy rövid de részletesebb tájékoztatást kért arról, hogyan alakult ki ez a
kapcsolat.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, annak idején, amikor a Mosoly Lovagrend kitüntetést adták
át Hunya Jolán pedagógus részére, Szilágyi Szabolcs a Varsóban élı újságíró a lengyel delegáció tagja
volt, kérte fel a várost a testvérvárosi kapcsolat felvételére Pilzno városával. Gyakorlatilag İ volt a
közvetítı a két település között.
További érdemi hozzászólás, érdeklıdés nem volt, a polgármester kérte, a képviselı-testületet, hogy
amennyiben utólagosan elfogadják a Pilzno városával aláírt testvérvárosi kapcsolat felvételérıl szóló
okiratot, úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kezdeményezi, hogy 2004. június 18-án
Gyomaendrıd Város vezetése hivatalos látogatást tegyen a lengyelországi Pilzno városába és
ez alkalomból a felek polgármesterei aláírják a két város testvérvárosi kapcsolatainak
felvételérıl szóló okiratot.
A Képviselı-testület kezdeményezi, hogy a települések partneri együttmőködése az
önkormányzatok településigazgatási tapasztalatcseréjén túl elsısorban az emberek hétköznapi
kapcsolataiban, a civil szervezıdések kulturális, sport és az élet számos területén
megnyilvánuló együttmőködéseinek erısítésében és fejlesztésében teljesedjenek ki, az
együttmőködı felek saját eszközeikkel hazájukban azt segítsék elı.
Határidı: 2004. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati minıségirányítási program keretében évente megvalósuló
törvényességi ellenırzés tapasztalatairól
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a város közoktatási intézményrendszerének mőködési
minıségirányítási programja írja elı az évente megvalósuló törvényességi ellenırzés elvégzését. A
2003/2004. tanévben II. félévében a Városi Családsegítı Központban, a Városi Zene- és Mővészeti
Iskolában illetve a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban történt meg az
ellenırzés.
Alapvetıen megállapításra került, hogy az intézmények rendezetten mőködnek, a jogszabályban
meghatározott feladataikat teljesítik, a feladatellátás dokumentálása megfelelı.
Jelenleg a Kner Imre Gimnáziumban pénzügyi ellenırzés folyik, melynek eredményérıl is jelentést
fog kapni a képviselı-testület.
Összegezve elmondható, hogy maga a minıségirányítási programnak a bevezetése egy kedvezı
folyamat, hiszen folyamatosan tájékozódik a képviselı-testület a közoktatási intézményekrıl.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati
minıségirányítási program keretében évente végzett törvényességi ellenırzésrıl készített
tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
20. napirendi pont
Tájékoztató az idegenforgalmi ellenırök tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Havelda Jánosnét az adóosztály vezetıjét néhány szóval
egészítse ki az írásos tájékoztatót.
Havelda Jánosné osztályvezetı elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen a két fı
idegenforgalmi ellenır május 17-én megkezdte a munkát az adóosztály irányításával. Mivel sok idı
még nem telt el az idegenforgalmi szezonból az ellenırzés hatékonyságáról sokat nem lehet
nyilatkozni. A kezdeti idıszak az adminisztratív teendıkkel telt el, de azért némi eredmény is
felmutatható, mint ahogy a tájékoztatóban is olvasható. Azóta 5 új mőködési engedélyt adott ki a
hatósági osztály és 8 üdültetı mőködési engedély iránti kérelem van folyamatban. Hírük a városban
elment, egyaránt van pozitív és negatív vélemény. Az elmúlt évben alkalmazott ellenırzés és a
jelenlegi ellenırzés hatékonysága az adóbevételben is meglátszik. 2003-ban a június 17-i zárási
összesítı szerint az addigi idegenforgalmi adó bevétel 150.560.-Ft volt, ezzel szemben 2004. június
16-i állapot szerint az eddig befolyt adó összege hatszoros, azaz: 826.800.-Ft. Ezt a hatszoros
különbséget jó lenne év végéig tartani.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselıket a tájékoztató tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az idegenforgalmi ellenırök tevékenységérıl
készített tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
21. napirendi pont
Tájékoztató a Liget Fürdı beruházásról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés átfogó képet ad a fürdı gyógyászati
részlegének felújítása és az új fedett uszoda beruházás alakulásáról. A próba üzem még jelenleg is tart,
annak befejezési határideje július 9. Vass Ignác ügyvezetı felépült betegségébıl, újra munkába állt,
Fábián Lajos úrral, aki távolléte alatt helyettesítette mindent megtettek és megtesznek annak
érdekében, hogy a próbaüzem ideje alatt is egy elfogadható körülményt tudjanak biztosítani az
idelátogatók számára.
Megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdı beruházásról készített
tájékoztató tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
22. napirendi pont
Tájékoztató a Regionális Hulladékkezelı Mő beruházásról
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta az érdeklıdıket, hogy a hulladékkezelı mő ünnepélyes
átadására a holnapi nap folyamán kerül sor. Amennyiben a környezetvédelmi hivatal igazgatója úgy
nyilatkozik, július 1. napjától megindul a próbaüzem. Az üzemeletetést egyenlıre a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. fogja ellátni, a végleges üzemeltetı kiválasztása még jó néhány hónapot igénybe fog venni.
Érdemi kérdés, hozzászólás nem volt a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Regionális
beruházásról készített tájékoztatót tudomásul vette.

Hulladékkelezı

Mő

Határidı: azonnal
23. napirendi pont
Tájékoztató a szennyvíz beruházásról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására meghívott Mochnács Pál urat a
generál kivitelezı Békés Mérnık Kft. ügyvezetı igazgatóját, a kivitelezés mőszaki ellenırét. A
beruházás formai átadására szintén a holnapi nap folyamán a hulladékkezelı mő átadását követıen
kerül majd sor.
Az írásos tájékoztató részletesen tartalmazza a II és III ütem, valamint a IV. ütem fejlesztési
munkáinak alakulását.
Megkérdezte Mochnács urat, kíván e szóbeli kiegészítést tenni az írásos tájékoztatóhoz.
Mochnács Pál ügyvezetı elmondta, a város valamennyi lakójának nagy örömet jelent, hogy a 19-2021 öblözetek kivitelezési munkáinak befejeztével, a település több mint 90 %-a lefedésre került
szennyvízcsatornával. Országos és megyei vonatkozásban is példaértékő az önkormányzat azon
törekvése, hogy az ingatlan bekötések, amelyek a program során telekhatáron belül elhelyezésre
kerültek, - olyan szépszámú közvetlen ingatlan rácsatlakozások is jelentkeztek, amelyek ha nem is érik
el a 90 % -os rákötési arányt, amit a KAC pályázat elıírt, mindenképpen országos jelentıségő, hiszen
ilyen jellegő rákötési munkák közvetlenül a csatornahálózat mőszaki átadás-átvétel és üzembe
helyezését követıen sehol nincsenek. A megyében van olyan település, ahol a hálózatra történı
rácsatlakozás 22 %.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként még annyit kívánt elmondani, hogy a településen
egyedül a bánomkerti rész az, amelyik hálózattal nem került lefedésre, nem volt benne a programba,
mivel az elızetes felmérések szerint mindössze egy utca lakói igényelték azt. A beruházás egy újabb
céltámogatási pályázat benyújtása után lesz elindítható.
Összegezve az írásos tájékoztató részletesen tárgyalja a mennyiségi mutatókat is. Ahol a rákötés elsı
üteme befejezıdött, ott elérte, vagy túlhaladta a 80 %-ot. Az önkormányzat mindent megtett annak
érdekében, hogy aki képes rákötni, vagy akar, annak az ingatlanra bevitt csonkról meg van a
lehetısége.
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Értékelve a beruházást, a kivitelezık munkáját, elmondható, hogy voltak gondok, problémák, amelyek
sok esetben bosszantották a város lakóit, de a beruházás elkészült, amelyhez remélhetıleg 20-30 évig
nem kell hozzányúlni.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, az érdeklıdı állampolgárokat van e kérdésük, észrevételük a
témával kapcsolatban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában jelezni kívánta az érintettek felé, hogy a
beruházás következtében azokban az utcákban, ahol az út több alkalommal is felbontásra került a
lakóépületekben szemmel látható repedések keletkeztek. Ki fizet ezeknek az ingatlantulajdonosoknak
az épület helyreállításáért.
Dezsı Zoltán képviselı csatlakozva a képviselı asszony hozzászólására, megkérdezte, mi volt az oka
annak, hogy az endrıdi részen a Fı úton több alkalommal fel kellett bontani az út ugyan azon
szakaszát. A talajszerkezet, az emberi gondatlanság vagy a beépített anyagok rossz minısége miatt?
Kérdezte továbbá, hogy a Hısök úti átemelıvel kapcsolatban az önkormányzat és az érintett lakók
között kialakult vita rendezıdött e? Ugyanakkor várható e a Batthányi út eredeti állapotba való
helyreállítása?
Mochnács Pál ügyvezetı igazgató a kérdésekre válaszolva elmondta, a Császárné Gyuricza Éva
képviselı asszony által említett problémát, problémákat, a jelzést követıen minden esetben – szükség
esetén szakértıvel – kivizsgáltak, de olyan jellegő hibát az épületeken, amelyeket kifejezetten a
csatornaépítésbıl eredtek, nem találtak. Amennyiben még vannak ilyen gondok, úgy azokat a hivatal
városüzemeltetési osztályára jelezni kell.
A kivitelezési munkák viszonylag rövid szakaszon történtek meg, a település talajszerkezete nem elég
jól tömöríthetı vissza. A jelentés készítés idıszakában átnézték az önkormányzati utakat, mely során
három olyan területet – melyek közé a Batthyány utca is tartozik – állapítottak meg, amelyek
helyreállítása hátra van, de az napokon belül meg fog történni.
A Hısök úti átemelıt illetıen, nincs tudomása arról, hogy ott problémák lettek volna, annak
elhelyezése a tervek szerint történt.
Kovács Mihály képviselı meg kívánta erısíteni, hogy a Hısök úti átemelı a tervek és az Eu
elıírásoknak megfelelıen készült.
A beruházás befejezését követıen is vannak olyan problémák, amelyek nem kerültek megoldásra.
Ezek közül az egyik olyan, hogy a beruházás megkezdését követıen egy jogszabályi változás miatt a
házi bekötések megvalósítása megváltozott, aminek következtében 13 ingatlan került problémás
helyzetbe. A tervezés során ezek az ingatlanok valamilyen ok miatt kimaradtak, így nem jutottak
bekötési lehetıséghez, azért mert külön engedélyes tervet kellett készíteni, viszont erre az esetre már
más jogszabályi elıírás vonatkozik, az anyagi vonzata egészen máshogy alakul.
A másik, hogy a közmőtérkép hiánya és nem megfelelısége miatt a Fı úton néhány ingatlant érintıen
olyan helyzet állt elı, hogy a hálózatot fizikai képtelenség volt kiépíteni.
Az említett bánomkerti részen jó lenne, ha a csatornahálózat minél hamarabb kiépülne, ezáltal a közel
20 ingatlannak is lehetısége lenne a rácsatlakozásra.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy az elmaradt részeket pályázati pénz segítségével
meg kell valósítani. Megköszönte a tájékoztatást, a kivitelezık munkáját, majd felkérte a képviselıket
a tájékoztató elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
tájékoztató tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
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24. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a tájékoztatás az intézmények 1-5 havi finanszírozási
helyzetérıl készült.
Hozzászólás hiányában, felkérte a képviselıket annak tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az intézmények finanszírozási helyzetérıl
készített tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
25. napirendi pont
Hunya Község jegyzıjének helyettesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Hunya község jegyzıje munkaviszonyának megszőnése miatt
Hunya Tiborné a község polgármestere kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a jegyzıi állás
betöltéséig a jegyzıi feladatok ellátásában városunk jegyzıje mőködjön közre. Legutóbb 2003-ban
járult hozzá az önkormányzat Dr. Csorba Csaba jegyzı a Hunyai Önkormányzatnál további
közszolgálati jogviszony létesítéséhez hasonló feltételekkel, a korábbi jegyzı tragikus hirtelenségő
halálát követıen.
A kérésre figyelemmel javasolta, hogy járuljanak hozzá a helyettesítéshez azzal, hogy ez nem vehet
igénybe heti egy munkanapnál többet, és a helyettesítéssel járó költségeket a hunyai önkormányzat
térítse meg a jegyzı részére.
A helyettesítés addig tart, amíg a jegyzıi állás betöltésérıl a községi önkormányzat nem rendelkezik,
de nem haladhatja meg a 6 hónapot.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a fenti javaslatra figyelemmel hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az 1992. évi XXII tv. 21. § (4) bekezdésében
biztosítottakra figyelemmel, hozzájárul, hogy 2004. július 1. napjától Dr. Csorba Csaba jegyzı
Hunya Község jegyzıi állását is betöltse legfeljebb 6 hónapig és erre az idıre a Hunyai
Önkormányzattal további közszolgálati viszonyt létesítsen.
A további közszolgálati jogviszony létesítése miatt a jegyzı hetente egy munkanapnál többet
nem lehet távol.
A helyettesítéssel járó költséget a Hunyai Önkormányzat köteles viselni.
Határidı: 2004. július 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
Békési Kistérség társulás létrehozása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat röviden ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a kistérségekrıl és a
közigazgatási reformról szóló törvény még nem született meg, a Békési Kistérségi Társulás
létrehozásának folyamatát nem lehet megállítani. Azok a pályázati lehetıségek, amelyek 2005-ben- a
pénzügyi források rendelkezése esetén - meg fognak jelenni, azok nyilván preferálni fogják a társulás
támogatottságát, annak megvalósulását. Ezért a statisztikai kistérség településeinek az volt a
véleményük, hogy a társulási megállapodást elı kell készíteni, azt a képviselı-testületeknek
megtárgyalni, és létrehozni azt a jogi személyiséggel rendelkezı társulást, ami ezekkel a pályázati
célokkal indulni tud, és a pályázatot be tudja nyújtani. Ahhoz, hogy egy társulás jogi személyiséggel
rendelkezzen nem csak a társulási megállapodás, alapító okirat szükséges, hanem szükséges a
pénzügyi nyilvántartásban történı regisztrációja is. Ezzel Gyomaendrıd több kistérségnek válik
tagjává, a békési társulásban résztvevı többi önkormányzattal együtt. Ennek kapcsán a településeken
felvetıdött a kérdés; mi legyen az általuk létrehozott, eddig mőködtetett társulásokkal. A
polgármesterek véleménye szerint ezeket a társulásokat nem kell megszüntetni, mert a jogszabályi
bizonytalanság miatt, ha a békési társulás még sem tud létrejönni, úgy a már meglévık tovább tudnak
mőködni.
Fel kívánta hívni a képviselık figyelmét, hogy a társulás elnökének megválasztása ciklusra történne,
az önkormányzati képviselı választást követıen kerülne rendezésre, minısített többségő szavazat
mellett. A munkaszervezet létrehozása pedig attól függ, hogy milyen célokat vállal fel a társulás. A
társulás céljai között azokat a feladatokat próbálták bevonni, amelyek teljesíthetık és felvállalhatók. A
nagy földrajzi elhelyezkedés miatt olyan célokat célszerő szerepeltetni, amelyek hosszú távon is
biztosíthatók.
Amennyiben ezt a megállapodás-tervezetet a képviselı-testület elfogadja, nincs akadálya annak, hogy
azt az érintett önkormányzatok utólag módosítsák, a szabályokat újra gondolják.
Érdemi hozzászólás hiányában Dr. Dávid Imre polgármester javasolta határozatban rögzíteni,
miszerint a Képviselı-testület elfogadja a Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló
megállapodást.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Békési Kistérségi
Társulás létrehozásáról szóló megállapodást.
Határidı: azonnal
27. napirendi pont
„Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen” címő Phare pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az Önkormányzat azonos
címmel 2003-ban megjelent Phare pályázati felhívásra már egyszer benyújtott egy pályázatot
Orosháza Önkormányzatának gesztorságával. Az akkor benyújtott pályázatot a miniszter forráshiány
miatt elutasította. Az újból megjelent pályázati felhívásra a konzorcium ismét be kívánja nyújtani a
pályázatot. Önkormányzatunk az 1. komponens megvalósítása érdekében együttmőködni kíván
Orosháza Város Önkormányzatával és még további négy település önkormányzatával. A programban a
hat település összesen 55 fı 18 hónapig tartó foglalkoztatását kívánja megoldani. A gesztori teendıket
az Orosházi Önkormányzat látja el. A gyomaendrıdi részprogram összköltsége 23.784.650 Ft,
melynek 90 %-a, azaz 21.406.185 Ft Phare támogatás, 10 %-a, 2.378.465 Ft pedig az önkormányzati
saját erı. Nyertes pályázat esetén a saját erıt az Önkormányzat a Városi Gondozási Központ 2005. évi
költségvetésébıl biztosítja. Az összköltség tartalmazza a 10 fı foglalkoztatott és a hozzá tartozó
menedzsment 18 havi bérét, kisgépek, szerszámok, kellékek, számítógép beszerzésének költségeit,
valamint utazási költségeket.
Kérte a képviselı-testületet a pályázat benyújtásának támogatására.
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A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a HU 2003/004-347-05-03 „Küzdelem a munka
világából történı kirekesztıdés ellen” címő Phare pályázat 1. komponensére benyújtandó
pályázatban részt kíván venni Orosháza Város gesztorságával.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata elfogadja, hogy a pályázati program megvalósítására
alakult konzorcium vezetıje, így a program lebonyolításáért felelıs szervezet Orosháza Város
Önkormányzata.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázati részprogram
elkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı2004. július 23.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
28. napirendi pont
Útfelújítások megvalósítására vonatkozó egyszerő közbeszerzési eljárás megindítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetıt az elıterjesztés ismertetésére.
Szujó Zsolt osztályvezetı elmondta, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján
a 2004. évben végzendı útfelújítások kivitelezését lehetıség szerint az ıszi rossz idı beállta elıtt el
kívánjuk végezni és az útépítéseket megvalósítani. Ezek a Gyóni G., Tanács, Csillagos, Árpád, Szabó
D., Berzsenyi, Tamási Áron, Hantoskerti és Sugár utcák..
A közbeszerzésekrıl szóló törvény alapján a nemzeti értékhatár 50 %-át meg nem haladó, azaz 30.000 e
Ft alatti beruházások esetén 3 ajánlattevınek ajánlati felhívást kell megküldeni a Kbt. Szabályai szerint.
Az elızetes becslések szerint a 7 utca aszfaltozásának költsége nem haladja meg a 30.000 e Ft, ezért az
ajánlati felhívást a három az eddigiekben legkedvezıbb ajánlatot tevı útépítı cégnek fogják megküldeni.
Ezek a Strabag Kft., Debmut Rt. és Hódút Kft.
A közbeszerzési dokumentációkat majd a beérkezett ajánlatokat a polgármesterbıl, alpolgármesterbıl
és a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport véleményezi, dönt azok alkalmasságának tekintetében, majd
véleményét a képviselı-testület elé terjeszti.
Az ajánlattételi felhívásban nem szerepel a Sugár utca és Hantoskerti utca, mert ezek itatással kerülnek
megvalósításra, amit a nyári melegben érdemesebb végezni. Ezen utcák kivitelezése várhatóan még az
eljárás lezárulása elıtt, tehát július hónapban befejezıdik.
Knapcsek Béla képviselı észrevételezte, hogy a Tanács utcában nem az 1-20 házszámok, hanem az 130 házszámok közötti szakaszon kell a teljesítést elvégezni, az összeírás is ezen a szakaszon történt.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı elmondta, az illetékesektıl kapott tájékoztatás szerint úgy volt,
hogy a Sugár utca teljes aszfaltot kap, a lakosság is így lett tájékoztatva, a lakossági hozzájárulás is
ennek megfelelıen lett beszedve. Most meg itatásos technológiáról beszélnek. Mi a valóságos helyzet?
Csányi István bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság egy jóval korábbi határozatában döntött
arról, hogy a Sugár utcában kísérletképen itatásos technológiával készítik el az utat. A
Városüzemeltetési osztály részérıl történt a téves tájékoztatás. Természetesen a lakossági hozzájárulás
mértéke is ennek megfelelıen kerül kivetésre, mivel ez a megoldás olcsóbb lesz.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı kérte, hogy a változásról a sajtón keresztül értesítsék az érintett
lakosságot, mert ık abban a tudatban vannak, hogy aszfalt utat fognak kapni.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában kérte, hogy az úthelyreállítások során a mőszaki
paraméterekre figyeljenek oda. A Kisréti úton az újraaszfaltozott területen felnı a folyófő az aszfalt
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között, a Hunyadi úton a leaszfaltozott járdán kinıtt a fő. Ez biztos, hogy technológiai hiba
következménye.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, és 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd belterületi 7 db utca (Gyóni G.,
Tanács, Csillagos, Árpád, Szabó D., Berzsenyi, Tamási Áron) útfelújítására vonatkozó az
elıterjesztés mellékletétt képezı ajánlattételi felhívást megküldésre alkalmasnak találja.
Gyomaendrıd Város Képviselı testülete utasítja a polgármestert a három ajánlattevı
meghívásával történı egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívást a
Strabag Kft., a Debmut Rt., és a Hódút Kft. ajánlattevık részére megküldje.
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További a nyilvános ülésre tartozó írásos elıterjesztés nem volt, a Polgármester megkérdezte a
képviselıket, majd az érdeklıdıket van e bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Lipták Judit a Békés Megyei Hírlap gyomaendrıdi tudósítója felszólalásában a képviselı-testület
legutóbbi ülésén napirenden szereplı Hideg Róbert körösladányi lakos panaszával kapcsolatosan
kérdezte; feltétlen szükség volt e arra, hogy a Kecsegési Horgász egyesület közgyőlése ilyen
határozatot hozzon, amely szerint a Kecsegési holtágon csak azok horgászhatnak, akik befizetik a
hozzájárulást, ellenkezı esetben kizárhatóak. Az egyesület ezen határozatát a képviselı-testület is
jóváhagyta, ezzel viszont fennáll a veszélye annak, hogy csökken az idegenforgalom, ezáltal az
idegenforgalmi adóból származó bevétel. Az önkormányzatnak nyilván ez nem érdeke.
Jenei Bálint bizottsági elnök, és mint az említett horgászegyesület elnöke elmondta, nyilván Hideg
Róbert úr ezt a dolgot úgy állítja be, hogy az ı és az önkormányzat érdeke közös, mint kiesı
idegenforgalmi adó problémaként feszegeti. Itt viszont csak az ı saját bevételének kiesésérıl van szó,
Hideg Róbert ugyanis a kecsegési holtág mellett lévı nyaralóját, az egyesület döntése alapján csak
korlátozott módon tudja bérletbe kiadni, aminek következtében csökken a bevétele. Az önkormányzat
szempontjából ez az idegenforgalmi adóbevételt nem érinti, hiszen Hideg úr a nyaralójába bár mennyi
vendéget fogadhat, csak a horgászatnak vannak korlátozott feltételei az egyesület döntése szerint. A
bevétel kiesésének elkerülése érdekében olyan vendégeket toborozzon magának, aki nem akarnak
horgászni.
Dr. Dávid Imre polgármester annak ellenére, hogy egyetértett a horgászegyesület döntésével, azt
kérte, hogy vizsgálják felül ezt a döntésüket.
További hozzászólás, felvetés nem volt a Polgármester javasolta a képviselı-testületnek, hogy az Ötv.
12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a Mirhóháti u. 8. sz. alatti Idısek Otthona építésére beérkezett
ajánlatok értékelése tárgyú elıterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendeljenek el.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület a fenti javaslattal egyhangú 18 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta.

237

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja
alapján a Mirhóháti u. 8. sz. alatti Idısek Otthona építésére beérkezett
ajánlatok értékelése tárgyú elıterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket, hogy az aktív korú rendszeres szociális segély elutasítása ügyében
érkezett fellebbezés szintén zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.
Megköszönte a jelenlévık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
14/2004.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. június 24-i zárt ülésérıl a Polgármesteri
Hivatal 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, ifj. Dógi János, Hangya
Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József,
Timárné Kozma Ágnes és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Uhrin Zoltánné a Humánpolitikai osztály vezetıje, valamint Szujó Zsolt a
Városüzemeltetési osztály vezetıje
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a zárt ülésen megjelent képviselıket, Jegyzı, Aljegyzı
urakat, a Hivatal részérıl jelenlévı szakértıket. Megállapította, hogy a zárt ülés határozatképes, a 19
fıs testületbıl jelen volt 18 fı. Dr. Kovács Béla elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a
mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hangya Lajosné és Knapcsek Béla képviselıket.
A zárt ülés napirendjét az alábbi sorrendben javasolta megállapítani:
1. Aktív korú rendszeres szociális segély elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
2. Mirhóháti u. 8. sz. alatti Idısek Otthona építésére beérkezett ajánlatok értékelése
A képviselı-testület a napirendre tett javaslattal egyhangú 18 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata
meg:
1. Aktív korú rendszeres szociális segély elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
2. Mirhóháti u. 8. sz. alatti Idısek Otthona építésére beérkezett ajánlatok értékelése
Határidı: azonnal
Aktív korú rendszeres szociális segély elutasítása ügyében érkezett fellebbezés
/ Demeter Zoltánné Gye, Sugár u. 25. sz. alatti lakos fellebbezése /
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette a fellebbezés lényegét, majd megkérdezte a képviselıket, van
e kérdésük, észrevételük.
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Érdemi hozzászólás nem volt a polgármester a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket. A
szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy az Áe. Értelmében a polgármester, mint elsı fokon eljáró
szerv a döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Demeter Zoltánné / sz.i.: 1964.08.08. an.: Rafael
Teréz/ Gyomaendrıd Körös utca 8. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, és a
Polgármester nevében hozott VI. 3755-3/2004. számú határozatot, mely Demeter Zoltánné
aktív korú rendszeres szociális segély iránt benyújtott kérelmét elutasítja, helybenhagyja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon
belül a Békés Megyei Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Demeter Zoltánné aktív korú rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott
kérelmének elbírálása során megállapítottam, hogy nevezett családjában az egy fıre esı
jövedelem 14.725.-Ft. A család Gyomaendrıd, Szılıs kert út 21. szám alatt rendelkezik a
lakott ingatlanon kívül még egy ingatlannal. Ennek az értéke a 2004. február hónapban készült
adó- és értékbecslés alapján 500.000,-Ft. A szociális törvényben vagyonként meghatározott
értékhatár jelenleg 464.000,-Ft. Ezt az összeget meghaladó ingatlanérték vagyonnak minısül,
ezért a kért ellátás nem kerülhet megállapításra.
Az aktív korú rendszeres szociális segély megállapításának és megszüntetésének feltételeit a
szociális törvény szabályozza, kiegészülve a helyi rendeletünkkel, melyek alapján nincs
méltányolási lehetıség.
Fenti indok alapján Demeter Zoltánné fellebbezését a Képviselı testület elutasítja.
A határozat a többszörösen módosított szociális törvény
37/A. § (1) b): „A települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a
személynek, aki aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem
biztosított.”
(2) b): „Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetése, … családjában
az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át, és vagyona sem neki, sem családjának nincs.”
A polgármester hatáskörét a módosított 7/2003.(III.31.) KT rendelet 6.§ határozza meg.
Határidı: azonnal
Mirhóháti u. 8. sz. alatti Idısek Otthona építésére beérkezett ajánlatok értékelése
Knapcsek Béla képviselı személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, döntsenek a képviselı úr kizárásáról. A szavazás
elıtt felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Knapcsek Béla képviselıt kizárja a
Mirhóháti u. 8. sz. alatti Idısek Otthona építésére beérkezett ajánlatok értékelése
tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Szujó Zsolt osztályvezetı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy ez a közbeszerzési eljárás még a
korábbi közbeszerzési törvény alapján készült el, május 1-e elıtt került kiírásra, ennek megfelelıen
zajlik az eljárás is. Az ajánlat megjelentetése, illetve az ajánlatok benyújtása a határidıknek
megfelelıen megtörtént, a DUPLEX Kft. folytatja az eljárást. Négy ajánlat érkezett be, azonban a
benyújtott ajánlatok közül egyetlenegy felelt meg az érvényességi és alkalmassági kritériumoknak. A
véletlen úgy hozta, hogy ez az egyetlen ajánlat egyben a legkedvezıbb ajánlat is, mely az Integrál
Építı Rt. ajánlata. A többi ajánlat formai és tartalmi hibák miatt volt érvénytelen. Az értékelést a
DUPLEX Kft. elvégezte, és azt javaslata, hogy amennyiben az Integrál Építı Rt. ajánlata mindenféle
szempontból megfelel a Képviselı-testület elvárásainak, akkor ezen ajánlatot kellene az eljárás
gyıztesének kinyilvánítani. Az ajánlati felhívásban irányárként 150 millió Ft-ot tüntettünk fel nettó
áron. 136.500 ezer Ft állami támogatást kaptunk, mellyel az önkormányzatnak kell elszámolnia. A
tegnapi nap folyamán a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport véleményezte a DUPLEX Kft.
értékelését, és olyan javaslat született, hogy a Tisztelt Képviselı-testület fogadja el az Integrál Rt.-nek
az ajánlatát. Kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a tegnapi nap folyamán kiadott anyaghoz képest
bıvült az írásos anyag, mivel idıközben sikerült megegyezni a DUPLEX Kft.-vel a mőszaki ellenıri
feladatok ellátására, 2 millió Ft összegben. Továbbá kérné a Gondozási Központ vezetıjét
felhatalmazni a beruházás bonyolítói feladatainak ellátására. A döntési hatáskör az önkormányzatnál
marad.
2004. június 30-ig kellett volna megkötni a támogatási szerzıdést, egyedi méltányossági alapon
lehetett kérni a határidı meghosszabbítását, melyet meg is tettek. A támogatási szerzıdés
megkötésének feltétele a kivitelezıi szerzıdés megléte, mivel azonban ezzel nem rendelkeztünk, csak
július 5-én lesz lehetıségünk eredményt hirdetni és július 13-án tudunk szerzıdést aláírni, ezért kértük
a támogatási szerzıdés határidejének kitolását, melyre visszajelzés még nem érkezett.
Rau József képviselı úr aggályát kívánta kifejezni az Integrál Rt. vezetıjét illetıen, Bıdi úr
személyében. Sajnálattal olvasta az anyagban, hogy Novodomszki úr nem vállalta a mőszaki ellenıri
feladatot. Meglátása, hogy azzal, hogy megbízzuk a Gondozási Központ vezetıjét a lebonyolítással,
nem oldódik meg a probléma, mivel Lukovics úr csak mőszaki ellenırként fog tevékenykedni.
Kérdése, hogy lesz-e olyan személy, aki az intézményvezetınek tud majd segíteni, mivel véleménye
szerint egyedül nem fogja tudni levezényelni a beruházást.
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat
részérıl Paróczai Zoltán építészmérnök fog segítséget nyújtani az intézményvezetınek a beruházás
kapcsán. A vállalkozóval a szerzıdés megkötését nagyon komolyan kell venni. Elınyt jelenthet, hogy
az Integrál Rt.-nek nincsenek alvállalkozói, mindent maga végez el. A vállalkozó jelenleg az újonnan
épülı takarékszövetkezet kirendeltségét építi.
Dezsı Zoltán képviselı úr a nagyszénási ÖNO beruházás esetét kívánta megosztani a Képviselıtestülettel, melyet szintén az Integrál Rt. végzett. Perre került sor, mivel rengeteg mőszaki kifogás volt
a beruházást illetıen. Ezért is nagyon oda kell figyelni a mőszaki paraméterekre, menet közben
mindent ki kell követelni tıle, aki ott lesz, annak szakmailag nagyon felkészültnek kell lennie, hogy
mit hogy akarunk.
Jakus Imre képviselı úr attól tart, hogy az Integrál Rt. nehogy a Vakond Kft. stílusát vegye fel, hogy
gyakorlatilag az ár alá ígér, de nem teljesít. Véleménye szerint Paróczai Zoltánnak munkaköre mellett
ellátni egy közremőködıi, ellenıri tevékenységet, majdnem lehetetlen. Egy egész emberre volna oda
szükség, aki egész nap ellenırzi a munkafolyamatokat.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı úr a fentiekre reagálva elmondta, hogy jogosak az aggályok az Integrál Rt.t illetıen, de ezzel kapcsolatban nem tud más döntést hozni a Képviselı-testület. A közbeszerzési
eljárás lezárult, egyedüli érvényes pályázó az Integrál Rt. volt, mely mindenben megfelelt.
Kovács Mihály képviselı úr felszólalásában elmondta, hogy a szerzıdés vonatkozásában nagyon oda
kell figyelni, egy olyan szerzıdésre van szükség, mely az Integrál Rt. és a Takarékszövetkezet között
létrejött. Eddig a Takarékszövetkezetnél annak ellenére, hogy folyamatos tervszolgáltatás van, kb. 450
ezer Ft az, amit követelhet a vállalkozó, mivel milliós nagyságrendő munkák, melyek felett átsiklott. A
mőszaki ellenıri tevékenység kapcsán szóba került 8 napos határidı, véleménye szerint viszonylagos.
A Takarékszövetkezetnél úgy kezdte Bıdi úr, hogy az alapozásnál a talpgerendák vasait ki kellett
szedniük a friss betonból. A falazásnál problémák voltak, falakat kellett lebontani, áthidalókat kellett
kivetetni. Mostanában azonban nincs probléma Bıdi úrral.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, 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:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
197/2004. (VI. 24.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Mirhóháti utca 8. szám alatt épülı
Idısek Otthona megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. Az eljárás
gyıztesének az egyetlen érvényes, nem kizárt és alkalmas ajánlattevı, az Integrál Rt. ajánlatát
hirdeti ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezıi szerzıdés
megkötésére az Integrál Rt.-vel.
2. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a kivitelezıi szerzıdés létrejöttét
követıen a támogatási szerzıdés kerüljön megkötésre.
3. A Képviselı-testület továbbá felhatalmazza a Gondozási Központ vezetıjét, hogy a
beruházás bonyolítói feladatait ellássa. Kéri, hogy az építkezés során a beruházás állapotáról
folyamatosan tájékoztassa a testületet.
4. A Képviselı-testület a beruházás mőszaki ellenıri feladatainak ellátásával a Duplex Kft.-t
bízza meg 2.000.000.- Ft vállalási ár mellett.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Dávid Imre polgármester további írásos napirend nem lévén a képviselık tájékoztatásaként
kívánta elmondani, hogy 2004. július 1-el az orvosi ügyelet átvétele megtörtént.
Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ intézményvezetıje felszólalásában elmondta, hogy bízik
abban, hogy Lukovics és Bıdi úrral tud majd együtt dolgozni. A nagyszénási ÖNO-val kapcsolatban
meg kívánta jegyezni, hogy az a hozzáértı hölgy, aki beleszólhatott volna a munkálatok során a
dolgokba, nem volt elég határozott. Szeretné, ha leülnének és megbeszélnék, hogy meddig tart az ı
hatásköre. Valóban szüksége volna egy nagyon jó itthoni partnerre. Az ı, és a város álma is a
megépítendı beruházás. Nagy az érdeklıdés az ingatlan iránt, a szobákra az elıleget folyamatosan
fizetik be.
Megyeri László aljegyzı a kiadott írásos anyaghoz kívánt néhány gondolatot elmondani. Örömmel
jelentette be a Képviselı-testület tagjainak, hogy három sikeres pályázatnak a hozadéka, ami most
elıttük áll, mint lehetıség. A Sapard pályázaton vidékfejlesztésre nyertünk lehetıséget mikrohullámú
adatátviteli városi hálózat kiépítésére, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál távolsági, szintén
mikrohullámú Internet link kapcsolat létrehozására, valamint egy szerver számítógépre.
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Ezen infrastruktúrát felhasználva tavaly decemberben az Informatikai Minisztériumnál nyertük a
pénzügyi információs rendszert, amely úgy mőködik, hogy a korábbiakban megnyert számítógépen fut
a szoftver, amit a mikrohullámú láncon keresztül az intézmények is el fognak érni, ez júliusban fog
indulni. A mikrohullámú adatátviteli hálózatot kiépítı BékésNet Kft. a sikeres együttmőködésen
felbuzdulva tett egy felajánlást, hogy egy 25 db, (késıbb szóban jelezte feléjük, hogyha az itteni
igényeket mind ki akarják elégíteni, akkor legalább 28 db) adatátviteli végpont, tehát mikrohullámú
antennát telepít ingyen és bérmentve, az általunk megadott helyekre. A bizottság elnökök
megtárgyalták ezt az elképzelést és egyetértettek azzal, hogy a Kirendeltség, a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola, a Kner Imre Gimnázium, a Gondozási Központ és az
Egészségügyi Intézmény akik az integrált pénzügyi információs rendszernek a végpontjai lesznek.
Ezentúl a Liget Fürdıbe és a Tourinform Irodába kerüljön, valamint az endrıdi Könyvtárba, ugyanis
ık e-Magyarország végpont nyertesei, és ık így nem egy drága ADSL vagy bérelt vonali kapcsolatot
fognak kiépíteni, hanem egy olcsóbb és hatékonyabb mikrós végpontot. A fennmaradó részekre úgy
gondolták, hogy a képviselık jobb informálása és költségtakarékosság szempontjából kézenfekvı
megoldás az online kapcsolat az Interneten keresztüli kommunikáció. Ezért gondolták, hogy
felajánlják a képviselıknek azt, ha igénylik, az általuk megadott címre felszereltetik a mikrohullámú
antennát, ha vállalják az ezzel járó Internet elıfizetési költségek megfizetését. A BékésNet annyi
kedvezményt adott még, hogy a listaárból 10 % kedvezményt ad. Mit is jelentene ez a képviselıknek
költségek tekintetében?
Felszerelési díj nincs, annyi mőszaki feltétel szükséges, hogy az antenna lássa a Víztornyot, vagy a
Református Templomot, vagy az endrıdi Katolikus Templomot, mivel ott vannak elhelyezve ezek az
antennák, a maximum távolság másfél kilométer. Szükségeltetik, hogy a számítógépen hálózati kártya
legyen, ugyanis van egy USB port is, melyet csak akkor ajánlják, ha nagyon jó a vételi lehetıség. A
havi díjat illetıen a képviselıknek a BN1-est javasolná, mely bruttó 4.500,-Ft, a képviselıknek 4.050,Ft lenne, és ezért az összegért havonta 1 Gbyte adatot tölthetnek le, kb.: havi 100 órás Internetes
böngészésnek felel meg. Ahogy bekapcsolják a számítógépet, azonnal él az Internet kapcsolat, nem
kell tárcsázni. Napi 24 órában, illetve összesen 100 órát akár magán célra is Internetezhetnek.
Kísérletképpen már szeptembertıl az Internet portálunkról letölthetık lennének az elıterjesztések,
levélfiókok lévén e-mailen gyors információkat tudunk küldeni, jobb lesz a kapcsolattartás. Egy
teendı van csak, az igénylılapot kitölteni. A névnél a saját nevüket kérné feltüntetni, a mikrohullámú
antenna elhelyezésének címe és az elıfizetı neve is tetszıleges lehet. A hőségperiódus két év. Mi
történik akkor, ha megszőnik a képviselı mandátuma? Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben, ha
valakinek a késıbbiekben is szüksége lesz rá, akkor könyvértéken megvásárolhatja az eszközt. Egy
ilyen eszköz most 49.900,-Ft, két év múlva 30 %-át fogja érni. Fogyasztási csomagnál a listaárban
vagy BN1, vagy BN2. Speciális megjegyzésnél, akiknek már van a BékésNet Kft.-nél behívásos
elıfizetésük, akkor írják oda, hogy kérik annak törlését. Ha valakinek már itt van elıfizetése, az
azonosítója (egy tetszıleges név) és a jelszava lehet ugyanaz. Az igénylılap kitöltését követıen
elkészítik a szerzıdéstervezeteket, aláírják, majd eljuttatják a BékésNet Kft.-hez, és szeptember
elejétıl élne az aktív kapcsolat. Akiknél már mőködik (akik Sapard nyertesek voltak) mindenkitıl
pozitív információt hallott. Hátránya, rossz idıjárási viszony esetén, kicsit lassúbb a kapcsolat. Ha
valakinek más elıfizetınél van e-mail címe, azt ajánlja, hogy magát az Internet elıfizetést mondja le,
de az e-mail fiókját tartsa fent, mely pár száz forint.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı kérdése, hogy meddig tart egy út mőszaki ellenırének idıtartamban
a joga? Elkészült végre a Juhász Gyula utca, 5 méteresre lett tervezve, 90.000,-Ft/lakás lakossági
önerı igénybevételével. Kétségbeesve hívták fel a lakók, hogy mérjék le az út szélességét, ami 3,88
méter volt 100 méter hosszan. Kihívta a Városüzemeltetési Osztálytól Paróczai Zoltánt, aki megnézte,
és másnap toldtak hozzá egy darabot. Fél, hogy a toldásnál itt is ki fog jönni a folyófő.
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Rau József képviselı úr kérdését polgármester, vagy jegyzı úrhoz intézte, mely szerint a városban
nagy visszhangja van a Vízmővek Vállalat átszervezésének, melynek következtében várhatóan
megszőnik a helyi üzemmérnökség. Kérdése, hogy helytálló-e a szóbeszéd? Tudott dolog, hogy a
vízóra leolvasókat elküldték a vállalattól. Egy fı vízóra leolvasó van Gyomaendrıdön, aki hat havonta
fogja a vízórát leolvasni. Kérdés, hogy azok a problémák, amik a két hónapos leolvasások
következtében is megmaradtak, hogyan jelentkeznek. Kérdés, hogy az ügyfélszolgálat milyen szinten
fog megmaradni?
Dr. Dávid Imre polgármester személyesen egyeztetett Hideg András úrral, a Vízmővek Vállalat
vezérigazgatójával, aki elmondta, hogy a helyi üzemmérnökség vezetıjét Krizsán urat beviszik
Békéscsabára, az üzemmérnökség sorsa azonban még nem dılt el. Ami biztos, hogy Vésztı
Szeghalomra kerül. Két lehetıség van, hogy Nagyszénást átcsatolják Orosházára és megszőnik a
Szarvasi Üzemmérnökség. A másik lehetıség, hogy Gyomaendrıdöt elcsatolják Szeghalomra vagy
Szarvasra és visszük magunkkal ha Szeghalom felé megyünk Körösladányt, Dévaványát és
Ecsegfalvát. A beszélgetés végén vezérigazgató úr azt mondta, hogy nagyon átgondolja polgármester
úr okfejtését, mert igaza van. Elmondása szerint, ha jók vagyunk, fejlett technológiával rendelkezünk,
miért kellene megszőntetni az üzemmérnökséget. Sajnos nagy a politikai nyomás a vezérigazgatón. Ha
üzemmérnökségnek megmaradunk 2 fı, ha nem maradunk meg, akkor 4 fı létszámcsökkenéssel kell
számolnunk. Minden ügyfélszolgálat itt marad a városban. Ha lesz is változás, csak 2005. január 1-el
kerül arra sor.
Dr. Csorba Csaba jegyzı úr véleménye, hogy több személy fog dönteni a fenti kérdésben, egyrészt az
igazgatóság, a megyei képviselık. Ha szakmai észérvek alapján döntenének, akkor Gyomaendrıd
kérdése fel sem merülhetett volna. Itt majd a politika fog dönteni. Krizsán úr elérte, hogy az egyik
legjobb üzemmérnökség legyen a településen, jó szakember, a tulajdonos érdekeit képviseli.
Véháné képviselı asszony kérdésére a válasza a mőszaki ellenır lehetısége a garanciális idı lejártáig,
l évig él.
Knapcsek Béla képviselı véleménye, hogy nagyon gyengének kell ahhoz lennie az aszfaltnak, hogy a
gyom áttörjön rajta. A tervezett 4 cm-es aszfaltvastagság mire elkészül, lehet, hogy 3,6 cm lesz, ezért
volna jó, ha 5 cm-re terveznék, mert ha kevesebb lenne az aszfalt vastagsága, még akkor is elegendı
lenne, és megakadályozná, hogy a gyom kinıjön a toldásnál.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy két cég ajánlott, hogy
Gyomaendrıdön a 42 utcában elkészíti az útalapot, jövı májusi fizetéssel. Nem tudjuk, hogy mi van
az 1,-Ft támogatással, ami problémát jelenthet városunkban is. Közbeszerzésre kell bocsátani a 42
utcát, mely 3-4 hónapot is felölel.
A Mirhóháti úti ÖNO alapkıletételére Dr. Tóth Zoltán államtitkár urat hívja meg az Önkormányzat.
További bejelentés, kérdés nem lévén megköszönte a képviselık jelenlétét, és az ülést bezárta.

K. m. f.
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