Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
15/2004.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. július 29-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Timárné Kozma Ágnes, Véháné
Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tóth Lajosné és Uhrin Zoltánné osztályvezetık, Keresztesné Jáksó Éva
oktatási elıadó, Paróczai Zoltán mőszaki ügyintézı,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Jakucs Mária és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a Jegyzı és az
Aljegyzı urat és a megjelent kedves érdeklıdıket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19
fıs tagságból jelen volt 15 fı. Katona Lajos alpolgármester, Dr. Kovács Béla, és Csányi István
képviselık elızetesen jelezték távolmaradásukat, Ifj. Dógi János képviselı elızetesen jelezte, hogy
késni fog a mai ülésrıl. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Tímárné Kozma Ágnes és Csíkné Timár
Éva képviselıket.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
- rendkívüli csapadékos idıjárás volt az elmúlt napokban. 130 mm csapadék esett. Ebbıl
eredıen keletkeztek kisebb problémák, 4-5 helyen kellett a csapadékvíz elvezetı árkokat
átvágni, átereszeket kitisztítani.
- Megkezdıdött a Kommunális Hulladéklerakó próbaüzeme, amely december 31-ig tart.
- A Mirhóháti úton épülı új idısek otthona beruházás ünnepélyes alapkı letételére 2004.
augusztus 5-én kerül sor. A rendezvény vendége Dr. Tóth Zoltán Bm Közigazgatási
Államtitkár lesz, aki ezt követıen fórumot tart a közigazgatás korszerősítésérıl a Városháza
Dísztermében. Kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a rendezvényen minél nagyobb
létszámban vegyenek részt.
- Augusztus 20-i városi rendezvény programját, a meghívót megkapták a képviselık,
- Augusztus 1-tıl a Posta nyitva tartása megváltozik, új nyitva tartás: reggel 7-tıl délután 16
óráig.
- Az endrıdi piactéren a csapadékvíz elvezetést sürgısen meg kell oldani. Most a napok óta
tartó esızés miatt áldatlan állapotok vannak, megállt az esıvíz az elárusító helyek elıtt, így
azok sok helyen megközelíthetetlenek.
- A mai Világgazdaság c. lapban 3-4 oldal cikk jelent meg Gyomaendrıdrıl.
További bejelentése nem volt, megkérdezte a bizottság elnököket, a képviselıket, majd a jelenlévıket
van e napirend elıtti bejelenteni valójuk, kérdésük.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a Fazekasi út állapotára hívta fel az érintettek figyelmét. A nagy
esızések miatt, van olyan szakasz, ami életveszélyessé vált. A pályázat benyújtásáig, egy ideiglenes
megoldásra lenne szükség.
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Az endrıdi piactéren valóban áldatlan állapotok vannak. A Deák utcában, az újonnan megépített úton
olyan mély süllyedés keletkezett, ami lassan életveszélyes lesz.
Kérte, hogy az endrıdi piacon is helyezzenek ki egy hirdetı táblát, amin a gyászjelentések
elhelyezhetıek.
Az elmúlt egy hónap alatt az endrıdi településrészen elszaporodtak a besurranásos nappali és éjszakai
betörések. A rendırség részérıl fokozottabb járırözésre lenne szükség.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában elmondta, a Kis Lajos üdülıtelep és a Semmelweis utca
lakói közmőfejlesztéshez szándéknyilatkozat tárgyában kaptak levelet az önkormányzattól, melyben
az említett utca építéséhez kérnek majd hozzájárulást. Kérdése, hogy milyen alapon történt a kivetés,
amikor köztudottan a fürdı beruházással kapcsolatosan a kivitelezı tette tönkre ezt az útszakaszt. Egy
korábbi képviselı-testületi ülésen erre a felvetésére olyan választ kapott, hogy a beruházás elvégzése
után a kivitelezı költségére az út helyreállításra kerül. Ennek ellenére a kivetést mégis kiküldték az
érintett lakosoknak.
Következı felvetésében aziránt érdeklıdött, hogy milyen tárgyban kellett volna azt az
összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláírnia, aminek a dátuma 2003. október volt. Miután ı ezt nem írta
alá, ezt követıen újból nem keresték meg.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı aziránt érdeklıdött, hogy van e információ a Lidl áruház építésérıl.
A lakosság nagyon várja, de semmi látványos elmozdulás nincs.
Timárné Kozma Ágnes képviselı lakossági kérést tolmácsolva jelezte, hogy a Nyárfás kocsma
mögötti rész lassan szemétteleppé válik.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kapcsolódva a fenti hozzászóláshoz kérte, hogy a közterületeken
dolgozó közmunkások erre a településrészre is járjanak ki.
Az új utak építésénél jobban oda kellene figyelni a domborzati viszonyokra, csak így kerülhetı el,
hogy esı után a víz ne álljon meg az utakon.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetıje az utakkal kapcsolatosan felvetett
problémákat részben jogosnak találta. Ami olyan jellegő, azt a kivitelezı garanciában ki fogja javítani.
A gyászjelentések kifüggesztését illetıen, amennyiben azt a hozzátartozó kéri, úgy azt ki teszik az
endrıdi piactéren lévı hirdetı táblára is.
A Fazekasi út állapota régóta visszatérı probléma, ıszre a legszükségesebb kátyúzást elvégzi a Kft, de
végleges megoldást csak a pályázati támogatásból lehet elérni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az összeférhetetlenségi nyilatkozattal kapcsolatos kérdésre válaszolva
elmondta, az a hulladékgyőjtı udvar beruházáshoz lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz kellett. Az
iratok rendezése során vált ismerté, hogy néhány képviselı nyilatkozata hiányzik, ezt kívánták utólag
pótolni. Annak idején a téma tárgyalásakor a képviselı úr az összeférhetetlenségét nem jelentette be,
ezért nem kísérelték meg a nyilatkozat újbóli aláíratását.
Paróczai Zoltán mőszaki ügyintézı elmondta, a Kis Lajos üdülıtelep és a Semmelweis út javítása
elkészült, ezért a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság döntött a lakossági hozzájárulás
megállapításáról. A lakossági hozzájáruló nyilatkozatok ezt követıen kerültek kiküldésre.
Az egyéb új utak építésével kapcsolatban felmerült problémák esetében a garanciális javításra meg
van a lehetıség.
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az idıközben megérkezett Domokos László országgyőlési
képviselı urat.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a fentiekben említett útra a lakossági hozzájárulás nem
kerül beszedésre, függetlenül a bizottság döntésétıl. A következı idıszakban csak ott lesz útépítés,
ahol meg van a szándéknyilatkozat.
A Lidl áruház épül, gond, hogy a trafó kiváltás engedélyezése nagyon sok idıt vesz igénybe.
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Kérte, hogy bejelentık konkrét személyeket nevezzenek meg, kik helyezik el illegálisan a szemetet a
nyárfás területén.
Információi szerint a besurranásos betörök elfogásával külön csoport foglalkozik a rendırségen.
Problémaként vetette fel a 46-os fıúton megnövekedett átmenı kamionforgalmat. A városon áthaladó
közút egyre inkább nem fogja bírni ezt a terhelést. Hiányzik az útpadka, az útszegély és az
útrehabilitációra is szükség lenne. Mindezt jelezni fogják a megyei közgyőlés felé is, kérve, hogy
szorgalmazzák az elkerülı út mielıbbi megvalósítását.
Dezsı Zoltán képviselı megjegyezni kívánta, hogy az elmúlt ülésen ígéret volt arra, hogy a fürdı
területén lévı úthálózat helyreállítása a beruházó feladata lesz. Ennek ellenére még is másként döntött
a szakbizottság.
További napirend elıtti bejelentés, kérdés nem hangzott el a polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban szereplı sorrendet az alábbiak szerint javasolta módosítani, illetve
kiegészíteni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló rendelet kiegészítése és
módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló rendelet módosítása
MÉH részvények értékesítése
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek 2004. évi beszámolója
Közhasznú Társaságok által üzemeltetett óvodák további mőködése
Békés Megyei Marketing Terv megvalósításához hozzájárulás
Tájékoztató a 2004. év elsı félévében végzett belsı ellenırzésekrıl
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2004-2005-ös tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Közoktatási intézmények beszámolói a 2003-2004-es tanévrıl
Közoktatási intézmények minıségirányítási program jóváhagyása
Közoktatási intézmények pénzügyi vizsgálatáról készült jelentés elfogadása
Gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítása
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Dévaványai ügyelet
Pályázat „Idısbarát önkormányzat” díj elnyerésére
A Hısök úti iskola beruházással kapcsolatos intézményevezetıi feladatok meghatározása
A Mirhóháti utcai idısek otthona beruházással kapcsolatos intézményvezetıi feladatok meghatározása
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2004. évi érettségi eredménye
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola intézménynél létszámleépítés
Gyomaendrıd Város közbeszerzésrıl szóló szabályzata
Hısök úti iskola rekonstrukciójának közbeszerzési ajánlati felhívása
Iskolatej beszerzésére vonatkozó egyszerő közbeszerzési eljárás megindítása
Gyomaendrıdi Liget Fürdı hasznosítására kötött bérleti szerzıdés módosítása
Pályázati felhívás a Liget Fürdı Kft. ügyvezetıi állás betöltésére
Endrıdi Cuti kft.-vel kötött bérleti szerzıdés módosítása
Gyomaendrıd, Endrıdi u. 1.sz. alatti ingatlan megvásárlása
„Béke Faház” hasznosítására érkezett ajánlat megtárgyalása
7 belterületi utca aszfaltozása
2004. év II. félévében útalappal ellátandó belterületi utcák kiválasztása
Dobó úti közmőépítı társulás kérelme
A Vízmősoron, az Október 6. ltp-en és a Kölcsey F. u. 5.sz. alatti bérlakások értékesítése
Szolgálati bérlakás kérés
Hısök u. 38/a. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Liget-Fürdı területén álló helyi védett kocsányos tölgy további védelmének biztosítása
İshonos fafajok telepítése belterületi közterületen; KAC pályázat
Selyem út építésének II. üteme – ÚFCE módosított pályázat
TEKI pályázat a Hantoskerti holtág szivattyútelep kapacitás bıvítésére
Fazekasi út TEKI pályázata
Mezııri beszámoló
Tájékoztató a lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Hraskó Jenı csabacsődi lakos kérelme
Pályázat önkormányzati épület akadálymentesítésére
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43. Gyomaendrıd Város közvilágítás korszerősítése Nagylapos, Kocsorhegy és Öregszılı területén
44. Hısök u. 39. sz. alatti szolgálati bérlakás kérése
45. Bejelentések

A napirendre tett javaslatot a Képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/2004. (VII.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló rendelet kiegészítése és
módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló rendelet módosítása
MÉH részvények értékesítése
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek 2004. évi beszámolója
Közhasznú Társaságok által üzemeltetett óvodák további mőködése
Békés Megyei Marketing Terv megvalósításához hozzájárulás
Tájékoztató a 2004. év elsı félévében végzett belsı ellenırzésekrıl
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2004-2005-ös tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Közoktatási intézmények beszámolói a 2003-2004-es tanévrıl
Közoktatási intézmények minıségirányítási program jóváhagyása
Közoktatási intézmények pénzügyi vizsgálatáról készült jelentés elfogadása
Gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítása
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Dévaványai ügyelet
Pályázat „Idısbarát önkormányzat” díj elnyerésére
A Hısök úti iskola beruházással kapcsolatos intézményevezetıi feladatok meghatározása
A Mirhóháti utcai idısek otthona beruházással kapcsolatos intézményvezetıi feladatok meghatározása
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2004. évi érettségi eredménye
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola intézménynél létszámleépítés
Gyomaendrıd Város közbeszerzésrıl szóló szabályzata
Hısök úti iskola rekonstrukciójának közbeszerzési ajánlati felhívása
Iskolatej beszerzésére vonatkozó egyszerő közbeszerzési eljárás megindítása
Gyomaendrıdi Liget Fürdı hasznosítására kötött bérleti szerzıdés módosítása
Pályázati felhívás a Liget Fürdı Kft. ügyvezetıi állás betöltésére
Endrıdi Cuti kft.-vel kötött bérleti szerzıdés módosítása
Gyomaendrıd, Endrıdi u. 1.sz. alatti ingatlan megvásárlása
„Béke Faház” hasznosítására érkezett ajánlat megtárgyalása
7 belterületi utca aszfaltozása
2004. év II. félévében útalappal ellátandó belterületi utcák kiválasztása
Dobó úti közmőépítı társulás kérelme
A Vízmősoron, az Október 6. ltp-en és a Kölcsey F. u. 5.sz. alatti bérlakások értékesítése
Szolgálati bérlakás kérés
Hısök u. 38/a. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Liget-Fürdı területén álló helyi védett kocsányos tölgy további védelmének biztosítása
İshonos fafajok telepítése belterületi közterületen; KAC pályázat
Selyem út építésének II. üteme – ÚFCE módosított pályázat
TEKI pályázat a Hantoskerti holtág szivattyútelep kapacitás bıvítésére
Fazekasi út TEKI pályázata
Mezııri beszámoló
Tájékoztató a lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Hraskó Jenı csabacsődi lakos kérelme
Pályázat önkormányzati épület akadálymentesítésére
Gyomaendrıd Város közvilágítás korszerősítése Nagylapos, Kocsorhegy és Öregszılı területén
Hısök u. 39. sz. alatti szolgálati bérlakás kérése
Bejelentések

Határidı: azonnal
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1. Napirendi pont
Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004.(II.10.)KT.
Sz. rendelet kiegészítése és módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse a rendelet
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a jelenleg hatályos szabályozás szerint támogatást csak azok a
fiatalok kaphatnak, akik elsı lakásukat vásárolják, illetve építik, és nem kaphatnak támogatást azok,
akik a már meglévı lakásukat bıvítik. A Humánpolitikai Bizottság részérıl vetıdött fel, hogy ezeket a
fiatalokat, akik egyébként a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek, a rendelet
módosításával be kellene vonni a támogatottak körébe. Javaslatként fogalmazódott meg az is, hogy
csak azok kaphassanak támogatást, akik eddig még lakáscélú önkormányzati támogatásban nem
részesültek, lakásukat az ide vonatkozó kormányrendeletben szabályozott módon bıvítik, és a
támogatás mértéke ne haladja meg, az eddig maximálisan (jelenleg 480000,-Ft) adható összeg 50%-át.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, a bizottság nagyon
szükségesnek tartotta ennek a szabályozásnak a meghozatalát a fiatalok érdekében. Jelenleg öt
kérelem van a humánpolitikai bizottság elıtt, a képviselı-testület jóváhagyó döntése alapján a
támogatási összegek kiutalásra kerülnek.
Kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatban nem volt, a szavazás elıtt a polgármester felhívta a
képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2004.(…….)KT. Sz. rendeletét
az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004.(II.10.)KT. Sz.
rendelet kiegészítésérıl és módosításáról
2. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló helyi rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az önkormányzat saját
szervezetére vonatkozó közbeszerzési rendelkezéseket a szóban forgó helyi rendelet szabályozta. Az
új közbeszerzési törvény hatályba lépésével, a helyi rendelkezés lehetısége megszőnt, a törvényi
szabályozás általánosan vonatkozik akár az önkormányzatra, akár más költségvetési intézményre.
Ennek alapján a helyi rendeletbıl a közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseket ki kellett venni, ezt
követıen az önkormányzat közvetlenül az általa fenntartott költségvetési intézményekre és a saját
szervezetére alkothat szabályozásokat, szabályzati szinten. Ehhez kapcsolódóan kívánta felhívni a
közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek figyelmét, hogy a közbeszerzési
törvény rájuk is vonatkozik, így a beszerzések során, ha az eléri a közbeszerzési értékhatárokat, a
törvény szabályai szerint kell eljárniuk, ami azt is jelenti, hogy a törvény hatálya alá be kell
jelentkezniük.
Érdemi kérdés, észrevétel nem volt, a szavazás elıtt a polgármester felhívta a képviselık figyelmét,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/2004.(…….)KT. Sz. rendeletét
az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló helyi rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
MÉH részvények értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat 220 e Ft névértékő
részvénnyel rendelkezik a MÉH Rt-ben. A társaság több alaklommal is tett ajánlatot a részvények
megvásárlására, legutóbbi ajánlatukban a részvények vételárát a névérték 100 %-ban állapították meg.
A véleményezı bizottságok javaslata, hogy fogadják el az ajánlatot és értékesítsék a részvényeket 220
e Ft vételárért.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/2004. (VII.29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete eladja a Dél-magyarországi MÉH Rt.-nek a
kizárólagos tulajdonát képezı alábbi névre szóló részvényeket:
000021361 – 000021380
000022399 – 000022400 sorszámig összesen 4 db 220.000,- Ft, azaz kettıszázhúszezer forint.
A vevı: Dél-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Rt ( 6721 Szeged, Bocskai u. 8/B,
Cg.: 06-10-000069 ).
Vételár: 220.000,- Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: 2004. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
4. Napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek 2004. évi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámolók áttekintése, megtárgyalása során a
bizottság megállapította, hogy ıszinte, tárgyilagos beszámolók készültek, amelyek az elıírt formai és
tartalmi elemeket tartalmazzák, és az önkormányzati minıségirányítási program elıírásainak
megfelelnek. Valamennyi óvodára jellemzı a szeretetteljes, gyermekközpontú nevelés, az egészséges
személyiség fejlesztés, a gyermekek harmonikus fejlıdésének elısegítése, sokoldalú
képességfejlesztés, a gyermekkori játékszabadság tiszteletben tartása, és az iskolaérettség eléréséért
nagyon sok feladatot megoldanak, hogy a gyerekek jó színvonalon juthassanak iskolába. Kiemelendı
az a gondosság, amelyet a tárgyi feltételek javítására fordítanak.
A maga és a bizottság nevében elismeréssel adózott az óvodavezetıknek a végzett munkáért, további
sikereket kívánva, hogy az átalakult új formában is ugyan így végezzék a munkájukat.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd vitára bocsátotta az
elıterjesztést.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı a maga részérıl is gratulált az intézményeknek az elért
eredményhez. Az óvodavezetık által felvetett megoldásra váró feladatok, kérdések – például pályázati
saját erı – hogyan kerül biztosításra? Erre a kérdésre a határozati javaslat sem ad választ.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, ebben az évben az alapvetıen szükséges
beruházásokat, melyek építési engedély kötelezettek, értékük 9.8 millió Ft, igyekeznek megoldani.
Fıként a Kossuth úti, a Fı úti óvodákban van szükség felújításokra, és kisebb jellegő munkák akadnak
az Öregszılıi óvodában. Jövı évre vonatkozóan pedig a nagyobb felújításokra pályázatot
nyújtanának be, melyhez a költségvetésbıl a 10 % saját erıt biztosított lesz.
További hozzászólás nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket a beszámolók elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szivárvány Gyermekkert
KHT. képviselıjének Lázárné Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda vezetıjének 2003/2004.
nevelési év II. félévi óvodai és bölcsıdei beszámolóját.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai Oktató
KHT. képviselıjének Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda vezetıjének 2003/2004. nevelési
év II. félévi beszámolóját.
Határidı: azonnal
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szabó Istvánné Óvodai
Oktató Kht.képviselıjének Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda vezetıjének 2003/2004.
nevelési év II. félévi beszámolóját.
Határidı: azonnal
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató
Kht.képviselıjének Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda vezetıjének 2003/2004. nevelési év
II. félévi beszámolóját.
Határidı: azonnal
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szmola Óvodai Oktató
Kht.képviselıjének Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák vezetıjének 2003/2004.
nevelési év II. félévi beszámolóját.
Határidı: azonnal
VI.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Gyomaendrıdi
Százszorszép Óvodai Oktató Kht. képviselıjének Dr. Csoma Antal Gábornénak, a Kossuth Úti
Óvoda vezetıjének 2003/2004. nevelési év II. félévi beszámolóját.
Határidı: azonnal

251

5. Napirendi pont
A Közhasznú Társaságok által üzemeltetett óvodák további mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az óvodákkal határozott idıre – öt évre – kötött közoktatási
megállapodások 2004. július 31. napjával lejárnak. A jogszabályi átalakulás az óvodáknál
befejezıdött, létrejöttek a közhasznú társaságok, amelyek az óvoda intézményt fenntartják,
gyakorolják az alapítói jogokat. Az önkormányzat most már ezekkel a közhasznú társaságokkal köt
szerzıdést, mely szerzıdés lényege, hogy az önkormányzat meghatározott profillal az óvoda
épületeket bérbe adja Kht-nak, amelyek a feladat ellátásához önkormányzati támogatást kapnak. A
bérleti szerzıdésben szabályozásra kerülnek az ingatlan hasznosításával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek, a karbantartás maradt a bérlı feladata, míg az épületek nagyobb jellegő felújítása az
önkormányzat kötelezettsége.
A közhasznúsági szerzıdésben a támogatás feltételei és a beszámoltatási kötelezettségek is
szabályozásra kerültek. Az önkormányzati támogatás utalása minden hó 5. napjáig történik. Az
óvodáknak rendezni kell még az összeférhetetlenség kérdését, ennek megtörténte után végérvényesen
a 2003 évi költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelıen mőködhetnek tovább.
Remélhetıleg jogszabályi változás még egy ilyen hosszú és rögös átalakulási folyamatot nem
kényszerít ki a jelenlegi intézményrendszerben, ami nem kevés munkával és költséggel járt.
A bérleti díj, egy becsült bérleti díj, az önkormányzati támogatás mértéke a bérleti díj összegével
megemelésre került.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli ismertetıt, majd hozzászólás hiányában felkérte
a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató
KHT.-val (székhelye: 5502 Gyomaendrıd, Micsurin u. 25., képviselıje: Bárdi Zoltánné 5502
Gyomaendrıd, Micsurin u. 25.) a Csemetekert Óvoda mőködtetésére, óvodai szolgáltatás
ellátására az 5059.hrsz.-ú, természetben a Gyomaendrıd, Blaha u. 8.sz. ingatlanra határozatlan
idejő bérleti szerzıdést köt.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés, illetve a
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szabó Istvánné Óvodai Oktató
Kht.-val (székhelye: 5502 Gyomaendrıd, Sugár u. 53/1., képviselıje: Szabó Istvánné 5502
Gyomaendrıd, Sugár u. 53/1.), a Selyem Úti Óvoda mőködtetésére, óvodai szolgáltatás
ellátására az 5807/2. hrsz.-ú, természetben a Gyomaendrıd, Selyem u. 101. sz. ingatlanra
határozatlan idejő bérleti szerzıdést köt.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés, illetve a
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tulipános Óvodai Oktató Kht.val (székhelye: 5502 Gyomaendrıd, Sugár u. 59/1., képviselıje: Giricz Ilona 5502
Gyomaendrıd, Sugár u. 59/1.) a Tulipános Óvoda mőködtetésére, óvodai szolgáltatás
ellátására a 8313/3. hrsz.-ú, természetben a Gyomaendrıd, Polyákhalmi u. 1. sz. ingatlanra
határozatlan idejő bérleti szerzıdést köt.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés, illetve a
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szmola Óvodai Oktató Kht.-val
(székhelye: 5502 Gyomaendrıd, Endrıdi u. 28., képviselıje: Szmola Magdolna 5502
Gyomaendrıd, Endrıdi u. 28.) a Napsugár Óvodák mőködtetésére, óvodai szolgáltatás
ellátására a 3495. hrsz.-ú, természetben a Gyomaendrıd, Fı u. 85. sz. ingatlanra, illetve az
5350. hrsz.-ú, természetben Gyomaendrıd, Szabadság u. 6. sz. ingatlanra határozatlan idejő
bérleti szerzıdést köt.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés, illetve a
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Gyomaendrıdi Százszorszép
Óvodai Oktató Kht.-val (székhelye: 5500 Gyomaendrıd, Áchim András u. 3/1/4., képviselıje:
Dr. Csoma Antal Gáborné 5500 Gyomaendrıd, Áchim András u. 3/1/4.) a Kossuth Úti Óvoda
mőködtetésére, óvodai szolgáltatás ellátására a 113 hrsz.-ú, természetben a Gyomaendrıd,
Kossuth u. 7. sz. ingatlanra határozatlan idejő bérleti szerzıdést köt.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés, illetve a
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
VI.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 116/2004. (IV. 29.) KT. számú
határozata alapján a Jókai Úti Óvoda fenntartójával a Gyomaendrıdi Margaréta Óvodai Oktató
KHT.-val kötött bérleti szerzıdés 1./ és 2./ pontját az alábbiak szerint módosul:
1./ Felek megállapítják, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata tulajdonát képezi a
gyomaendrıdi 69 hrsz alatt bejegyzett és természetben Gyomaendrıd Jókai u. 4. alatt található
ingatlan.
Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a jelenleg is mőködési engedéllyel rendelkezı
óvodaként mőködı ingatlant a jelen szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı kimutatásban szereplı
berendezési és felszerelési tárgyakkal a jelen szerzıdés aláírásának napján bérbe adja a
Bérlınek, 2004. július 01. napjától határozatlan idıre.
A Bérlı a bérleményt bölcsıdei és óvodai szolgáltatás megvalósítására jogosult hasznosítani.
A bérlemény átadásáról átvételérıl a felek külön jegyzıkönyvet vesznek fel, mely a jelen
szerzıdés mellékletét képezi.
2./
Bérlı a jelen szerzıdés tárgyát képezı ingatlan után 2004. július 01. napjától 43.350.Ft/hó azaz negyvenháromezer-háromszázötven forint/hó bérleti díjat köteles a Bérbeadó
részére megfizetni. A Bérlı köteles a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig a bérbeadó
53200125-11062402 számú Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára
átutalni.
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A módosítás a bérleti szerzıdés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 116/2004. (IV. 29.) KT. számú
határozata alapján a Jókai Úti Óvoda fenntartójával a Gyomaendrıdi Margaréta Óvodai Oktató
KHT.-val kötött közhasznú tevékenység ellátására kötött szerzıdést a következı ponttal
egészíti ki:
9./
A megbízó a megbízottnak az óvodai alapszolgáltatás ellátásához minden beíratott, az
alapszolgáltatást (legalább heti 30 órában) igénybe vevı óvodáskorú gyermek után 2004.
július 01.-tıl havi 5.811.-Ft azaz ötezer-nyolcszáztizenegy forint összegő önkormányzati
támogatást biztosít, amennyiben a megbízott az ellátott után jogosult az állami normatívát
igénybe venni, és a szolgáltatást egész napra igénybe veszi a gyermek.
A támogatási összeget a megbízott minden tárgyhót követı 10. napjáig számlázhatja a
megbízó felé. A számlához minden esetben mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevık
névsorát, melyen fel kell tüntetni az igénybevevık születési idıpontját, valamint a pontos
lakcímét. A megbízott a tárgyhó 15-ig jogosult részszámlát benyújtani a megbízónak, a
fentiekben meghatározott kimutatással. A megbízó a támogatás mértékét 2004. január 1-tıl
kezdıdıen az elızı évi támogatás mértékét minden tárgyév elsı negyedév végéig korrigálja a
statisztikai hivatal által közzétett hivatalos infláció mértékével. Az igénybevett és a korrigált
támogatás közötti különbséget a megbízó legkésıbb az elsı negyedév végét követı hónap 15.
napjáig köteles a megbízott számlájára átutalni. A megbízott jogosult a tárgyévben várható, a
költségvetési törvény készítése során a pénzügyminisztérium által elıre jelzett várható infláció
mértékének megfelelı összegő támogatás növekedésének kérésére.
A megbízott ezen jogosultságával a költségvetési törvény kihirdetését követı 30 napon belül
élhet a megbízó képviselıjénél.
A hivatalos inflációval növelt és az elıre jelzett inflációval számolt támogatások közötti
elszámolás a tárgyévet követı év elsı negyedévét követı hónap 15. napjáig történik meg.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert a bérleti szerzıdés, illetve a
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló szerzıdés módosítására.
VII.
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:
- Csemetekert Óvoda esetében az önkormányzati támogatás 4.950.-Ft-ról 5.412.-Ft-ra
- Selyem Úti Óvoda Óvoda esetében az önkormányzati támogatás 4.950.-Ft-ról 5.659.-Ft-ra
- Tulipános Óvoda esetében az önkormányzati támogatás 6.110.-Ft-ról 7.155.-Ft-ra
- Napsugár Óvodák:
- Fı Úti Óvoda esetében az önkormányzati támogatás 5.280.-Ft-ról 6.051.-Ft-ra
- Szabadság Úti Óvoda esetében az önkormányzati támogatás 6.110.-Ft-ról 7.160.-Ft-ra
- Kossuth Úti Óvoda esetében az önkormányzati támogatás 4.950.-Ft-ról 5.574.-Ft-ra
változik 2004. augusztus 01. napjától.
Határidı: 2004. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
6. Napirendi pont
Békés Megyei Marketing Terv megvalósításához hozzájárulás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
a napirendi pont ismertetésére.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, 2003-ban az önkormányzat támogatta a Békés Megyei
Marketing tevékenység megvalósulását. Együttesen összefogva a megye más településeivel nagyobb
hírverést lehet a város az intézményei és fıleg a fürdınek elıirányozni ebben a marketing tervbe.
Ennek megvalósulásához a Békés Megyei Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Thermal
Consulting Regionális Turizmusszervezı és Fejlesztı Kft. pályázatot nyújtott be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által kiírt Turisztikai marketingeszközök megvalósításának támogatására. A
tanács a pályázatot 21 millió forint vissza nem térítendı összeggel támogatta.
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A saját erı a Békés Megyei Önkormányzat és a települések hozzájárulásával áll össze. A városunkra
jutó hozzájárulási összeg 600.000 Ft.
Figyelemmel a megye más településeinek hozzájárulási összegére a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
500.000 Ft hozzájárulási összeg biztosítását javasolja a Képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 15 igen
szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Turisztikai Marketing Terv
megvalósítása érdekében 500.000 Ft összegő hozzájárulást biztosít az Önkormányzat 2004.
évi költségvetésébıl. A képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet
módosításánál fentieket vegye figyelembe.
Határidı: azonnal
7. Napirendi pont
Tájékoztató a 2004. év elsı félévében végzett belsı ellenırzésekrıl
Dr. Csorba Csaba jegyzı a témához kapcsolódóan a belsı ellenırzés helyzetérıl el kívánta mondani,
hogy egyre nagyobb szükség van a belsı ellenırzésre. Az ellenırzési jegyzıkönyvekbıl is látszik,
hogy a folyamatban épített ellenırzés nem tudja teljes egészében ellátni azt a feladatot, ami szükséges
ahhoz, hogy hibák nélkül mőködjön akár az önkormányzat, akár az általa fenntartott költségvetési
szervek. Jelenleg a belsı ellenırzés a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társuláson belül van
megoldva. Az Állami Számvevıszéki vizsgálat is rámutatott arra, hogy nem elegendı a részfeladatok
ellenırzése, hanem szükség van a komplett, átfogó ellenırzésekre, a jelenlegi személyi háttér a nagy
volumenő beruházások, és ilyen nagyszámú költségvetési intézmények mellett – kevés. Ezért a
létrejött Békési Kistérségi Társulásban is komoly igény merült fel arra, hogy a társuláshoz tartozó
önkormányzatok egységesen oldják meg a belsı ellenırzés kérdését, akár létszámnöveléssel is. Tehát
rövid idın belül számolni lehet azzal, hogy a belsı ellenırzés rendszere megváltozik, ami nem
jelentheti azt, hogy kisebb számú, akár komplex, akár részfolyamatok ellenırzésére kerülne sor.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, a téma megtárgyalása során a bizottság is kiemelte,
hogy az intézmények egy része kinövi önmagát, a szervezetében nem biztos, hogy vagy létszámmal,
esetleg képzettséggel a személyi háttér megvalósul. Ahol olyan nagy intézményi központ létesül, ahol
komoly vagyon összpontosul, sok ember dolgozik, nem biztos, hogy egy-két emberrel ezeket a
feladatokat meg lehet oldani. A napi munka mellett a háttér munka elvégzésére már nem jut elegendı
idı. Erre a jövıben nagyobb figyelmet kell fordítani.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a társuláson belül mennyi idı jut a
városunk belsı ellenırzésére. Maximálisan egyetértett azzal, hogy rendkívül fontos feladat a városnak
a vagyongazdálkodása, ennek a rendszernek a kiépítése. A napi munkán felül óriási leterhelés az
intézményvezetı számára egy-egy beruházás levezénylése – lásd a most induló Mirhóháti úti idısek
otthona építését. Ez önmagában is egy speciális szakma, ami nagy feladat, felelısség. A vagyon
üzemeltetésének feltételeit rögzíteni szükséges és a hiányzó szabályzatok elkészítése is nagyon fontos.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a belsı ellenırzés Gyomaendrıdön szinte
egész évben folyik. Amennyiben a társulási települések részérıl igény van, úgy az év elsı felében ott
folyik az ellenırzés, az év hátralévı részében pedig településünkön.
A beruházások levezénylését illetıen, ezekkel azért sincs nagy probléma, mivel azok egy nagyon
szabályozott úton mennek keresztül. A pályázat, és a támogatási szerzıdés már önmagukban is
komoly „szőrık”, a problémák inkább az ezt követı nyilvántartási, mőködtetési dolgoknál
jelentkeznek, és azoknak a szabályoknak a betartatásával, ami a napi életet szabályozza, és határozza
meg.
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Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a belsı ellenır munkáját,
majd felkérte a képviselıket a tájékoztató elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2004. év elsı félévének belsı ellenırzéseirıl szóló
elıterjesztés tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
8. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2004/2005-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Hangya Lajosné bizottsági elnök a Humánpolitikai bizottság nevében a határozati javaslatnak
megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek a csoportlétszámok elfogadását.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület a bizottság javaslatára is figyelemmel egyhangú 15
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2004/2005. tanévben a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Diákotthon intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
- Általános iskolai oktatás 1-8 évfolyam – 17 csoport
- Speciális tagozat – 5 csoport
- Napközi otthonos ellátás – 10 csoport
- Diákotthoni ellátás – 2 csoport
Határidı: 2004. augusztus 31
Felelıs:
Farkas Zoltánné igazgató
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2004/2005. tanévben a Kis Bálint
Általános Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
- Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam 28csoport
- Napközi otthonos ellátás 14 csoport
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Hısök úti iskolaépület felújítására kiírt
pályázat feltételrendszerének áttekintését követıen a 2004. szeptemberi ülésén újból megtárgyalja a 2
fı létszámcsökkentés kérdését.
Határidı:
Felelıs:

2004. augusztus 31
Fülöp Istvánné igazgató

III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2004/2005. tanévben a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
- 9-12. évfolyam
14 tanulócsoport
- Kollégium
3 tanulócsoport
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja az intézményvezetıt, hogy a
tényleges tanulói létszám ismeretében 2004. szeptember 10.-ig mutassa ki, hogy a csoportszám
csökkenés milyen hatással van az intézmény 2004. évi költésvetésre.
Határidı: 2004. szeptember 10.
Felelıs:
Dr. Kovács Béla igazgató
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2004/2005. tanévben a Városi Zeneés Mővészeti Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
- Tánc tagozat
4 csoport
- Képzımővészet
16 csoport
- Zene tagozat
18 csoport
- Bábmővészet
1 csoport
tagozat
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja az intézményvezetı asszonyt,
hogy a szeptemberi beiratkozásokat követıen a tényleges tanuló létszám ismeretében mutassa ki, hogy
a beiratkozott tanulók után hány fıre vehetı igénybe az állami normatíva és ez milyen hatással van az
intézmény finanszírozására.
Határidı:
Felelıs:

2004. augusztus 31.
Holubné Hunya Anikó igazgató

9. Napirendi pont
Közoktatási intézmények beszámolói a 2003/2004. tanévrıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, foglalja
össze a bizottság beszámolóval kapcsolatos megállapításait.
/ ifj. Dógi János képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a közoktatási törvény rendelkezése alapján a közoktatási
intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhetı arra, hogy tevékenységérıl átfogó
beszámolót adjon a fenntartónak. Ennek megfelelıen az intézményvezetık a beszámolót elkészítették.
A Kner Imre Gimnázium intézményi beszámolóját a felvételi eredmények ismeretében kívánja a
Képviselı-testület eléterjeszteni a 2004. szeptemberi ülésen.
A Városi Családsegítı Központ a konkrét feladataik a gyermekek, tanulók körében a pszichológiai
terápiában, gondozásban való részvétel, iskolaérettségi vizsgálatok, a pedagógiai gondozásban,
beszédjavításban részesítése a gyermekeknek. Igyekeznek megteremteni a saját arculatukat, egyre
jobban próbálják a kapcsolatrendszerüket kiépíteni. Az általuk végzett elégedettség mérés
eredményébıl arra a megállapításra jutottak, hogy nagyobb számban vannak, akik csak részben
elégedettek a szakmai szolgáltatásaik elérhetıségével. Ebbıl következıen a kapcsolatrendszer,
társadalmi elismertség bıvítése további feladat. Összegezve megállapítható, hogy az intézmény
eredményes munkát végzett, a kapcsolatrendszer bıvítésével egyre inkább a város érdekeit fogják
szolgálni.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola a Phare pályázatoknak és az egyéni erıfeszítésnek
köszönhetıen jelentıs fejlesztéseket tudott végrehajtani. Az iskolára jellemzı a tantestület stabilitása,
a neveltségi helyzetkép a nehézségeik ellenére nem romlik, hanem javul. A verseny eredményeik
figyelemre méltóak, és kiemelendı a minıségbiztosítás területén elért helyezésük. Tetszetıs, hogy
elégedettségi méréseket végeznek, a pedagógusok és a szülık körében. Igyekeznek a
kapcsolatrendszerüket bıvíteni és a társadalmi elismertségüket fokozni. Munkájukhoz további
sikereket kívánt.
A Kis Bálint Általános Iskola szép, tárgyilagos beszámolót készített. Az iskolaépületeik állagát
tekintve ık vannak a leghátrányosabb helyzetben, de az új iskola megépítésével jelentıs javulás fog
bekövetkezni. Az iskolai nevelés, oktatás példaszerő, a szakos ellátás teljes körő. A mérési és
értékelési rendszerük igen magas színvonalú. A tárgyi feltételeiket a lehetıségeikhez képest
igyekeztek javítani.
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A neveltségi helyzet színvonalas, a követelmény rendszert nem teljesítık aránya nagyon csekély.
Jellemzı, hogy egy jó alapot adnak a helyi középiskolák tanulóinak. Megköszönte a pedagógusok
áldozatkész, nevelı munkáját és további sikereket kívánt.
A Városi Zene és Mővészeti Iskola olyan intézmény, akinek nagyon fontos, hogy a partner
központúságot változatlanul fejlessze, a többi társintézményekkel tartsa a kapcsolatot.
Folyamatos fejlesztést végeznek, a tehetségek kibontakoztatása, mind a képzımővészet, a zenei és
táncoktatás területén folyik. Nagyon hasznos, hogy a település kulturális életének színesítésében
rendszeresen részt vesznek. Köszönte a pedagógusoknak a végzett munkát.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás hiányában a
döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Czikkely Erika a
Városi Családsegítı Központ intézményvezetıjének beszámolóját a 2003/2004. tanévrıl.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Farkas Zoltánné a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának beszámolóját a 2003/2004.
tanévrıl.
Határidı: azonnal
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Fülöp Istvánné a Kis
Bálint Általános Iskola igazgatójának beszámolóját a 2003/2004. tanévrıl.
Határidı: azonnal
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Holubné Hunya
Anikó a Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatójának beszámolóját a 2003/2004. tanévrıl
azzal a kiegészítéssel, hogy a jövıben az intézményi beszámoló az Önkormányzati
Minıségirányítási Program 2. sz. mellékletében foglalt formai követelményeknek is tegyen
eleget.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
Közoktatási intézmények minıségirányítási programjának elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, az önkormányzati rendszer bevezetése elıtt egy jól
szabályozott oktatásirányítási rendszer mőködött. Akkor nem a tulajdonosok, hanem az állami
fenntartás keretén belül megvoltak a különbözı szakmai ellenırzési pontok, és megvoltak az egyes
tanácsi feladatok. A 90-es évek elején ez a rendszer megszőnt, az oktatási elıadók szerepe
átértékelıdött, amivel az oktatás színvonalának csökkenése is párhuzamba hozható.
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Bonyolította még a helyzetet, hogy egy laikusokból álló testületnek kellett/ kell komoly szakmai
kérdésekben állást foglalni, döntést hozni. Ezt a problémát a különbözı nemzeti tantervekkel
kapcsolatos döntési jogkörök, pedagógiai programok kialakítása még tovább növelte.
A jelenlegi minıségirányítás lényege, hogy átláthatóvá tegye a folyamatokat, a különbözı ellenırzési
pontok jól kiépüljenek, és meghatározza a felelıségi rendszereket. A minıségirányítási rendszer az
oktatásügy területén több lépcsıbıl épül fel.
Ahhoz, hogy helyi szinten az oktatáspolitikai irányítás jól mőködjön, az önkormányzatnak el kellett
elfogadni az oktatás területére a saját minıségirányítási rendszerét. Ezt követıen az intézményeknek
ki kellett dolgozni a saját intézményükre vonatkozó minıségirányítási rendszert. A rendezı elv
mindkét esetben ugyan az. Az egyes oktatási intézmények által elkészített minıségirányítási
programot a véleményezı bizottságok áttekintették és megállapították, hogy tökéletes program került
kidolgozásra. A Városi Zene-és Mővészeti Iskola, valamint a Családsegítı Központ vonatkozásában
fontosnak tartották a program minıségfejlesztési rendszert tárgyaló részét az intézményi mőködés
egész területére kiterjesztve a folyamatszabályozásokkal kiegészíteni.
Amennyiben ez a minıségirányítási rendszer mőködik, akkor jól szabályozott módon történnek a
döntések meghozatalai és azok végrehajtása az oktatási intézményekben, intézményen belül
átláthatóbb folyamatokat teremt.
Mint a fentiekben említette, az elfogadott önkormányzati minıségirányítási program részét képezi az
oktatási intézmények átfogó kétévenként megvalósuló pénzügyi ellenırzése a belsı ellenırzésen
keresztül. Az errıl szóló jelentés szorosan kapcsolódik jelen elıterjesztéshez, melyet a következı
napirendi pontként tárgyalhat a képviselı-testület.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselıket a minıségirányítási programok elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Kner
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium minıségirányítási programját.

Imre

Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Városi Zene- és
Mővészeti Iskola minıségirányítási programját azzal a megkötéssel, hogy a program
minıségfejlesztési rendszert tárgyaló részét 2004. augusztus 31.-ig az intézményi mőködés
egész területére kiterjesztve a folyamatszabályozásokkal egészítse ki.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Holubné Hunya Anikó
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Kis Bálint Általános
Iskola minıségirányítási programját.
Határidı: azonnal
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon minıségirányítási programját.
Határidı: azonnal
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V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete átdolgozásra visszaküldi a
Városi családsegítı Központ minıségirányítási programját azzal, hogy a program
minıségfejlesztési rendszert tárgyaló részét 2004. augusztus 31.-ig az intézményi mőködés
egész területére kiterjesztve a folyamatszabályozásokkal egészítse ki.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Czikkely Erika
11. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Közoktatási intézményrendszerének mőködési minıségirányítási
programja által elıírt átfogó pénzügyi vizsgálatról készült jelentés elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselıket a jelentés
elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati
minıségirányítási program által elıírt a
- Városi Zene- és Mővészeti Iskolánál,
- a Városi Családsegítı Központnál
- és a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál megvalósuló átfogó
pénzügyi ellenırzésrıl készített jelentéseket elfogadja.
Határidı: azonnal
A következı napirendi pont megtárgyalása elıtt Domokos László országgyőlési képviselı úr kért szót.
Domokos László országgyőlési képviselı köszöntött valamennyi jelenlévıt, majd megköszönte, hogy
rendszeresen tájékozódhat a képviselı-testület ülés munkájáról a részére havonta megküldésre kerülı
képviselı-testületi ülés anyagából. A parlamenti nyári szünetet kihasználva, idıt szakított arra, hogy
személyes jelenlétével is betekintsen a testület mai munkájába. Bıséges mennyiségő téma szerepel ma
a testület elıtt, melynek jelentıs részét az oktatásügy, a település humánügye teszi ki, melyek nyilván
az egyik legfajsúlyosabb kötelezıen ellátandó feladatai az önkormányzatnak. A mai szőkös
költségvetés mellett, sok esetben korlátozott forrásokkal, vagy azok nem teljes körő odaadása mellett
nem könnyő egy-egy intézmény gazdálkodását, feladatait ellátni. Mindenképpen elismerést érdemel
az, ahogyan a helyi intézmények a feladataikat ellátják, nagyon komoly munkát végeznek ahhoz, hogy
a mőködés fenntartható legyen, amihez az önkormányzat nem kis koordináló feladatot lát el. E mellett
az önkormányzat még ma is erejének a felsı határáig beruházásokat vállal, annak érdekében, hogy
pótolja a hosszú idı alatt felszaporodott pótlásra váró feltételeket. Óriási az a kihívás, amivel egy- egy
feladatellátás során a városoknak meg kell küzdenie. Ennek kapcsán felajánlotta, hogy mint a
Parlement gazdasági bizottságának elnöke igyekezni fog az önkormányzatoknál felmerült problémákat
e fórum elıtt is felvetni. Nem csak költségvetési, számviteli, finanszírozási szemmel kívánja követni
az önkormányzatok helyzetét, hanem a feladatellátáshoz kapcsolódó szaktörvények költségvetési
összefüggései szemszögébıl is. Ehhez kérte, hogy a jövıben is a konkrét ügyekhez kapcsolódó,
finanszírozási, feladat ellátási anomáliák bontakoznak ki, azt jelezzék felé, hogy rendelkezhessen a
megfelelı háttér információkkal. A törvénykezésben ez nagy segítséget jelent.
Arra a kérdésre, hogy lesz e több pénz a jövı évi költségvetésben, vagy nem; annyit lehet válaszolni,
az, biztos, hogy kevesebb pénz van az idén, mint tavaly volt.
Ez nyilván érzékelhetı is mindenki számára. Hogy mi lehet a teendı? Sajnos az önkormányzatnak, ha
nem adják meg a bérfejlesztés fedezetét, nem fogja tudni odaadni. A hírek szerint a kormány 9.7
milliárd Ft-al meg kívánja oldani a 6 % bérfejlesztés fedezetét.
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Ez arra enged következtetni, hogy csak néhány hónap lesz az, amit a kormány lefinanszíroz. Az
önkormányzatnak továbbra is egyre szőkülı pénzügyi keretek között kell ellátnia az intézményi
mőködtetését, erre kell berendezkedniük. Pozitív elmozdulás az Európai Uniós pályázati pénzek
tekintetében várható, viszont ezek a pályázatok nem az önkormányzatoknak vannak kiírva. Ezen
pályázatok nagy része beruházásra van kiírva, nem mőködtetésre. De ha mégis erre írják ki, azok nem
kötelezıen ellátandó feladatai az önkormányzatnak. Mindez azt jelenti, hogy a költségvetés tervezıi,
összeállítói hihetetlen kihívás elé kerülnek, és nem lesz könnyő feladata a polgármesternek sem, hogy
megmagyarázza a képviselı-testületnek, hogy adott célra miért nincs pénz- erre a szerepleosztásra kell
felkészülni. Az Állami Számvevıszéki ellenırzésének megállapításából is olvasható, hogy az
önkormányzatok túl költötték magukat, 37 milliárd Ft-al az elsı félévben, ahhoz képest amennyi
pénzük volt. A bérek tekintetében annyit költöttek, amennyit terveztek, de a beruházásoknál viszont
attól sokkal többet. Ennek az az üzenete a makrószint felé, hogy az önkormányzatok precízen kifizetik
a béreket, viszont minden másra felelıtlenül, nem átgondoltan költenek.
Összegezve kérte, hogy a jövıben is kapjon jelzéseket az önkormányzat mőködésével kapcsolatos
gondokról, problémákról, ugyan úgy a megoldásokról is.
Az adótörvények kapcsán óriási vita kezd kialakulni, arról, hogyan kell az önkormányzatokat
finanszírozni, iparőzési és egyéb adók átrendezése tekintetében.
A város útjait illetıen, mint az a hozzászólásokból is kivehetı volt, a városnak óriási kihívása vannak
a belterületi utak, az átmenı utak és az elkerülı utakkal kapcsolatosan. Mivel ennek egy része már
nem csak a várost, hanem a térséget érintı ügy, felajánlotta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódik.
Egyetértett azzal, hogy Gyomaendrıdnek egyre inkább elkerülı útban, hídban vagy új hídban kell
gondolkodnia, hogy fogadó kész legyen, ha erre meg lesz az anyagi fedezet uniós vagy más forrásból.
A belterületi lakossági utakra sajnos nagyon kevés a pénz, nincs annyi, mint korábban volt.
Befejezésként megköszönte a meghívást, a nyári szünet idejére jó pihenést, az év hátralévı idejére
pedig eredményes munkát kívánt a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Domokos úrnak a hozzászólást, a felajánlott segítséget,
majd ismertette a következı napirendi pontot.
/ Domokos László országgyőlési képviselı távozott az ülésrıl. /

12. Napirendi pont
Gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke az érdeklıdık tájékoztatására elmondta,
a városi gyógyszertárak üzemeltetık a gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítását kérték
az önkormányzattól. Februárban a képviselı-testület a kérelmet megtárgyalta, de az érdemi
döntést elnapolta a központi orvosi ügyelet átszervezéséig. Az ügyelet átszervezése
megtörtént, így dönteni kell a gyógyszertári ügyeleti rendjérıl is.
A korábbi bizottsági és testületi üléseken elhangzottakat, valamint a háziorvosok véleményét
is figyelembe véve, a gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítását az alábbiak szerint
javasolják elfogadásra.
A településen lévı három gyógyszertár, heti váltásban a következık szerint látja el az
ügyeletet 2004. augusztus 1. napjától:
hétfıtıl-péntekig:
6-8 óráig és 17-22 óráig
szombaton:
6-8 óráig és 16-22 óráig
ünnepnap és vasárnap:
9-11 óráig és 16-22 óráig
Minden szombaton az Aranysas gyógyszertár 8-12 óráig nyitva tart (kivéve ünnepnap)
A bizottság nevében kérte a képviselıket a javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottsági javaslattal, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
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A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyógyszertárak ügyeleti rendjének
módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá.
A településen lévı három gyógyszertár, heti váltásban a következık szerint látja el az
ügyeletet 2004. augusztus 1. napjától:
hétfıtıl-péntekig:
6-8 óráig és 17-22 óráig
szombaton:
6-8 óráig és 16-22 óráig
ünnepnap és vasárnap:
9-11 óráig és 16-22 óráig
Minden szombaton az Aranysas gyógyszertár 8-12 óráig nyitva tart (kivéve ünnepnap)
Határidı: 2004. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyógyszertárvezetık
/ Kanpcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 15 fı./
13. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a rendelıintézet egységes
szabadságolása 2004. augusztus 9-e és 19-e közötti idıpontban történne. A lakosságnak a fenti
idıpontban történı ellátása a Réthy Pál Kórház és Rendelıintézetben történne.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak
egységes, 2004. augusztus 9. napjától, 2004. augusztus 19. napjáig tartó szabadságolását
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
14. Napirendi pont
Dévaványai ügyelet
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az augusztusi és
a szeptember hónapokra, csak hétvégi ügyeleti ellátás történne, a folyamatos ellátás bevezetésére
késıbb kerülne sor. A Dévaványára kiterjedı, ügyeleti ellátással kapcsolatos finanszírozást Dévaványa
Város Önkormányzata teljes egészében vállalja biztosítani.
Az elıterjesztésben foglaltakat a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta és javasolja Képviselı-testületnek elfogadásra.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi feltételekkel
engedélyezi
Dr. Abdul-Hamid Nabil egészségügyi szolgáltatónak, hogy Gyomaendrıdrıl az ügyeleti
ellátást Dévaványára is kiterjessze:
- 2004. augusztus és szeptember hónapban hétvégi ügyeleti ellátás történhet,
- erre az idıre köteles az egészségügyi szolgáltató az ügyeletben két orvost szolgálatba állítani,
- az egészségügyi szolgáltató felmerült költségeit teljes egészében Dévaványa Város
Önkormányzata finanszírozza.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester Dévaványa értesítéséért.
Dr. Abdul-Hamid Nabil az ügyeleti ellátás biztosításáért.

15. Napirendi pont
Pályázat „Idısbarát Önkormányzat” díj elnyerésére
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Miniszter és a Belügyminiszter közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára az eddigi
tevékenységük után az „Idısbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére. A díj adományozásával azt a célt
tőzték ki, hogy az önkormányzatok idısekért vállalt cselekvı felelısségét elismerje, hozzájáruljon a
helyi szintő aktív idıspolitika megerısítéséhez, és a díjjal járó jutalommal a helyi idısügyi
tevékenység segítéséhez. A díjazással és a díjátadáshoz kapcsolódó önkormányzati konferenciával
kíván a két Minisztérium hozzájárulni ahhoz, hogy minél szélesebb körben a helyi politikaformálók
figyelme az idısödés problémái felé forduljon, és intézkedéseikkel, programjaikkal innovatív módon
segítsék elı az idısek közéletben való részvételét, hátrányaik leküzdését, életminıségük javítását.
Mindezeket az idısügyért végzett önkormányzati tevékenység példamutatóan eredményes
gyakorlatának felkutatásával, díjazásával és közzétételével kívánják elérni a díj alapítói.
A 3 legjobbnak ítélt pályamő benyújtójának a 2004. év Idısbarát Önkormányzata Díjat adományozza
és díjazottanként 1.000.000 Ft jutalomban részesíti.
Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ intézményvezetıje felszólalásában elmondta, hogy a
Képviselı-testület tagjai a pályázati leírásról csak egy rövid ismertetıt kaptak. Véleménye szerint a
fenti csekély összeg a nagyobb településeket nem vonzza, így több eséllyel indulhatnak a pályázat
elnyeréséért.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolná a Képviselı-testületnek a pályázat benyújtását.
(Knapcsek Béla képviselı visszatért az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 16 fı.)
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályamunkát nyújt be az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Miniszter valamint a Belügyminiszter közös felhívására „Idısbarát
Önkormányzat” Díj elnyerésére.
Határidı: 2004. augusztus 10. (a pályázat benyújtására)
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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16. Napirendi pont
A Hısök úti iskola beruházással kapcsolatos intézményvezetıi feladatok meghatározása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzata a Hısök út 45-47. szám alatti Általános Iskola épületeinek rekonstrukciójára
pályázatot nyújtott be. A beruházást már 2004. évben el kell kezdeni, úgymint bontási munkálatok és a
felújítás megkezdése. A beruházás tervezett költsége: 182.184 E Ft. A közbeszerzési eljárás
lefolytatásához a DUPLEX Kft.-t kérték fel. Az ajánlati felhívást a Kft. készítette el.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a kivitelezıvel a vállalkozói szerzıdés megkötésre kerül,
amely után kezdıdhet a beruházás, a lebonyolítással kapcsolatos teendık ellátásával célszerő az
intézményvezetıt megbízni, akinek feladata a helyszínen figyelemmel kísérni a beruházás folyamatát,
egyeztetni a kivitelezıvel. Az intézményvezetı pénzügyi kötelezettséget nem vállalhat, pénzügyi
lebonyolítást nem végezhet. A beruházás mőszaki kapcsolattartó felelıse Paróczai Zoltán a
Polgármesteri Hivatal mőszaki ügyintézıje.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy általában leírásra kerül-e az, hogy 1-1
ilyen határozati javaslat alapján konkrétan mi a feladata például az intézményvezetınek? Van-e
valamilyen írásos anyag, amely legalább a legfontosabb rendezıelveket tartalmazza? Nem az
intézményvezetık alkalmatlanságáról beszél.
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a közbeszerzési
eljárást követıen elkészül a kivitelezıi szerzıdés, pályázati- és kivitelezési tervdokumentáció, ennek a
végrehajtását kell végigkísérnie. Az intézményvezetınek mind a négy dokumentáció rendelkezésére
áll. Véleménye szerint az intézményvezetınek a legfontosabb, hogy minden a tervek szerint valósuljon
meg, és minden olyan legyen, amilyennek lennie kell.
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı asszony felvetésére válaszolva kívánta elmondani, hogy
véleménye szerint egy nagyon jól dokumentált és rendezett rész. Az elsıdleges az a támogatási
szerzıdés, melyet az önkormányzat megköt a támogatást folyósítóval. Ebben leszabályozásra kerül,
hogy mit kell, és milyen eljárással kell azt megépíteni, és milyen a pénzügyi finanszírozás ütemterve.
Ezt követıen történik a közbeszerzési eljárás, melyben tételesen leszabályozásra kerül, hogy a
kivitelezınek mit és mennyiért kell elvégeznie. Ez a két alapdokumentum meghatározza azt, hogy
kinek milyen szerepköre van. Az, hogy a pénzügyi elszámolásért az önkormányzat a felelıs, az nem is
vitatható. Az intézményvezetınek, vagy aki a beruházásért valamilyen szinten felelıs, annak valóban
a feladata ezeknek a dokumentációknak a figyelemmel kísérése és a megvalósulás során ezeknek a
számonkérése. Jelen esetekben az intézményvezetıt szerzıdéssel, jól szabályozott módon más
személyek is segítik, egyrészt, mint a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért felelıs személy, másrészt a
mőszaki ellenır, akivel szintén szerzıdést kötünk. Ezek a személyek nyomon követhetık, felelısségre
vonhatók, számon kérhetık. Mivel az intézményvezetı lesz a késıbbi használó, ezért ha az átvételt
követıen problémák merülnek fel, ne bújhasson ki a felelısség alól. Ezért az intézményvezetı jelen
van a beruházás során, figyelemmel kíséri az eseményeket.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy az intézményvezetık sorra kapják a
plusz feladatot, mivel intézményeik bıvülnek, mely valahol jó számukra is, de ugyanakkor ilyen
esetben személy szerint azt hiányolja, hogy amikor ilyen plusz feladatot kapnak nem tőznek ki az
intézményvezetınek prémiumot, hogyha az adott intézményrész elkészül, akkor bizonyos összegő
jutalomban részesül. 1-1 nagy beruházás óriási felelısséget és plusz munkát ró az intézményvezetıre.
Valamilyen javadalmazás, vagy prémiumrendszer kidolgozását javasolná az intézményvezetıknek.
Már több alkalommal tett erre vonatkozóan javaslatot a Képviselı-testület ülésén.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint nehéz lenne meghúzni a vonalat, hiszen az
intézményvezetı mellett ott áll a gazdaságvezetı és szükséges egy segítı személy, a pénzügyi
elszámolás a hivatal pénzügyi osztályán történik. Problémát jelenthet, hogy nem egy személyrıl,
hanem csapatmunkáról beszélhetünk. A Humánpolitikai Bizottság szeptember havi ülésére
kidolgoznak a fentiekre vonatkozóan egy javaslatot.
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További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Fülöp Istvánnét a Kis Bálint Általános
Iskola önálló költségvetési intézmény vezetıjét a Hısök úti iskola beruházással kapcsolatos
teendık ellátására.
Feladata: az intézményvezetı a helyszínen figyelemmel kíséri a beruházás folyamatát,
egyeztet a kivitelezıvel. Az intézményvezetı pénzügyi kötelezettséget nem vállalhat,
pénzügyi lebonyolítást nem végezhet.
A beruházás mőszaki kapcsolattartó felelıse Paróczai Zoltán a Polgármesteri Hivatal mőszaki
ügyintézıje.
Határidı: azonnal
17. Napirendi pont
A Mirhóháti utcai Idısek Otthona beruházással kapcsolatos intézményvezetıi feladatok
meghatározása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Mirhóháti utcai Idısek
Otthona beruházás közbeszerzési eljárása lezárult, a kivitelezıvel a vállalkozási szerzıdés megkötésre
került. A beruházási munkák elkezdhetık, a lebonyolítással kapcsolatos teendık ellátásával célszerő
az intézményvezetıt megbízni, akinek feladata a helyszínen figyelemmel kísérni a beruházás
folyamatát, egyeztetni a kivitelezıvel. Az intézményvezetı pénzügyi kötelezettséget nem vállalhat,
pénzügyi lebonyolítást nem végezhet.
A beruházás mőszaki kapcsolattartó felelıse Paróczai Zoltán a Polgármesteri Hivatal mőszaki
ügyintézıje.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
213/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Gellai Józsefnét a Városi Gondozási
Központ önálló költségvetési intézmény vezetıjét a Mirhóháti út 8. szám alatti Idısek Otthona
beruházással kapcsolatos teendık ellátásával.
Feladata: az intézményvezetı a helyszínen figyelemmel kíséri a beruházás folyamatát,
egyeztet a kivitelezıvel. Az intézményvezetı pénzügyi kötelezettséget nem vállalhat,
pénzügyi lebonyolítást nem végezhet.
A beruházás mőszaki kapcsolattartó felelıse Paróczai Zoltán a Polgármesteri Hivatal mőszaki
ügyintézıje.
Határidı: azonnal
18. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2004. évi érettségi vizsga
eredményérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a 2003/2004. tanévben a Kner
Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumban az intézmény jelentése alapján 86 fı nappali
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tagozatos tanuló tett érettségi vizsgát. A vizsgázók közül hét tanuló egy-egy tárgyból, egy tanuló kettı
tantárgyból nem felelt meg az érettségi követelménynek. Az érettségi elnökök megállapításait a
jegyzıkönyvek alapján az elıterjesztés tartalmazza.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
214/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2004. évben érettségi vizsgát tett tanulók
eredményeirıl készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
19. Napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola intézménynél létszámleépítés

Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola igazgatója kérelemmel fordult a fenntartóhoz, melyben a racionális
létszámgazdálkodás fenntartása érdekében 1 fı technikai dolgozó végleges leépítését 2004.
szeptember 1. napjától kezdıdıen kérte elrendelni.
Az 1 fı karbantartó-főtı beosztásban lévı dolgozó leépítés indoka, az intézményegységek közötti
ellátás átszervezése folytán hosszú távon az intézményi költségek csökkentése.
A véleményezı bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
215/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola létszámát a
racionális létszámgazdálkodás fenntartása érdekében 1 fı karbantartó-főtı beosztásban lévı
dolgozóval csökkenti. A létszám csökkentése végleges, a feladatellátást nem befolyásolja.
Megállapítja,
hogy
a
felszabaduló
munkaerı
átcsoportosítására,
folyamatos
továbbfoglalkoztatására, sem intézményen belül, sem más területen nincs lehetıség, ezért
felmentéssel a közalkalmazott jogviszonyát meg kell szüntetni. A felmentési idıpont kezdete
2004. szeptember 1. napja, a közalkalmazotti jogviszony megszőnésének idıpontja 2004.
október 31. napja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a következı költségvetési rendelet módosításakor
a létszámleépítés kerüljön beépítésre a személyi kiadások és a járulékok közé.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt a munkáltatói
döntés pénzügyi kötelezettségének többletterhét az állami költségvetésbıl igényelje vissza.
Határidı: 2004. szeptember 1.
Felelıs: A létszámcsökkentés végrehajtásáért: Farkas Zoltánné igazgató
A pályázat benyújtásáért: Dr. Dávid Imre polgármester
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20. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Közbeszerzésrıl szóló szabályzata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatóját a napirendre vonatkozóan.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondása szerint az elıterjesztést minden bizottság tárgyalta, ezért nem
kívánt további kiegészítést tenni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy a közösségi értékhatárnál feltüntetett
árubeszerzésnél a 130.000, illetve 150.000 SDR-nek megfelelı eurót nem kellene-e módosítani?
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a jogszabályban ez az összeg van
meghatározva értékhatárnak. Maga a közbeszerzési törvény is ezt a fogalomrendszert határozza meg
(SDR és euró tekintetében).
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy nem volna-e célszerő az önkormányzaton
belül kialakítani egy csoportot, akik a közbeszerzéssel foglalkoznának?
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a közbeszerzési eljárás során a
személyi felelısség megnövekedett. A munkacsoportnál és a bíráló bizottságnál is az egyszemélyi
felelısség fog élni. A felelısségbiztosítás alapján a külsı szakértı felelısségre vonása, adott esetben a
kár jobban megkövetelhetı és érvényesíthetı, mint egy dolgozói felelısségnél. A szakértı rendelkezik
egy olyan tudással, hogy meghatározhatók azok az alkalmassági követelmények, ami alapján a
közbeszerzés úgy írható ki, hogy valóban olyan komoly cégek pályázzanak, akik képesek megcsinálni
a munkát. Értelmetlen lenne, hogy túl tág, vagy túl szők legyen az alkalmasak köre, ezt az információt
sajnos nem lehet házon belül kialakítani. Munkacsoporton belül az alkalmazottak száma és
felelısségköre kétségkívül fel fog erısödni. Pl.: a hét lakóút közbeszerzési eljárása házon belül készül,
és házon belül történik a bíráló bizottság felállítása is. Ilyen lehet egy intézményi közbeszerzés is. A
közbeszerzési ismereteket és képzést valóban fel kell gyorsítani. A Közigazgatási Hivatal most
szervez ingyenes képzést, melyre minél több dolgozót kell beiskolázni, és ezt a munkacsoportot létre
kell hozni.
(Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 15 fı.)

Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
216/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete figyelemmel A közbeszerzési eljárás szabályai az új
közbeszerzési törvény - 2003 évi CXXIX. törvény elıírásaira az alábbi közbeszerzési
szabályzatot alkotja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az önkormányzat és szervei valamint intézményei
közbeszerzési eljárásaiban résztvevı személyekrıl és szervekrıl, valamint az eljárás
felelısségi rendjérıl, figyelemmel a közbeszerzési eljárás szabályairól szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (Kbt) 6. § (1) bekezdésében foglaltakra, az alábbi szabályzatot alkotja:
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A szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya kiterjed:
a) Gyomaendrıd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),
b) Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala (a polgármesteri hivatal),
c) az önkormányzat, illetve jogelıdjei által alapított költségvetési szervek, intézmények
beszerzéseire.
Beszerzési igények bejelentése
2.1. A szabályzat hatálya alá tartozó szerveknek a beszerzés - forrás hozzárendelésével történı
- jóváhagyását követı 15 napon belül meg kell küldeni a beszerzés tárgya szerinti elıkészítı
munkacsoport részére a közbeszerzési igényüket.
2.2. Az írásban megküldött igénylésen - a beszerzendı készletre, szolgáltatásra vonatkozó
konkrét azonosító adatokon túl - a Kbt. 48-53. szakaszaiban meghatározottakat szerepeltetni
kell.
Az ajánlatkérés
3.1. Ajánlatkérés csak a forrásnak az arra jogosult szerv által történı biztosítását, jóváhagyását
követıen és az egyéb elıírások betartásával történhet.
3.2. Az ajánlatkérı jogait és kötelezettségeit az e szabályzatban foglalt eltérésekkel a
képviselı - testület gyakorolja.
3.3. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal közbeszerzései, valamint az egyéb
költségvetési szervek cél, címzett és pályázati úton nyert támogatásból, illetve vegyes
finanszírozással megvalósuló, a szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzései vonatkozásában
az ajánlatkérı az önkormányzat.
3.4. Az egyéb költségvetési szerv 3.3. pont alá nem tartozó szolgáltatás megrendelése,
árubeszerzése vonatkozásában ajánlatkérı az egyéb költségvetési szerv, ajánlatkérı nevében
eljáró személy a költségvetési szerv vezetıje. Az intézményi építési beruházás
vonatkozásában, ha nem az önkormányzat az ajánlatkérı és az eljárást nem a polgármesteri
hivatal bonyolítja le, ajánlatkérı az egyéb költségvetési szerv.
3.5. Az ajánlatkérés elıkészítése során be kell tartani a mindenkori éves költségvetési rendelet
elıírásait, azaz a többletbevétel terhére történı 500 ezer Ft egyedi értékhatár feletti
felhalmozási kiadás esetén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elızetes jóváhagyását be kell
szerezni.
A közbeszerzési eljárásban résztvevı szervek
4.1 Az ajánlati felhívás, részvételi felhívás valamint a dokumentáció elıkészítésére, az ajánlati
illetve részvételi felhívás jóváhagyására, közzétételére beszerzés típusonként:
a) építési beruházás, egyéb szolgáltatás,
b) egészségügyi árubeszerzés és szolgáltatás,
c) kommunális szolgáltatás területre állandó elıkészítı munkacsoportot kell létrehozni.
4.2. Az elıkészítı munkacsoport felelıs az ajánlati felhívás, részvételi felhívás, dokumentáció
szakszerő elıkészítéséért.
A önkormányzat az ajánlati illetve részvételi felhívás jóváhagyásának és közzétételének jogát
magához vonhatja.
Az elıkészítı munkacsoport
5 1. Egy-egy munkacsoport legalább 5 tagból áll, a tagok maguk közül egyszerő
szótöbbséggel, nyílt szavazással elnököt választanak.
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5.2. A munkacsoportba a képviselı - testület egyszerő szótöbbséggel a képviselı - testület
tagjai közül legalább két fı állandó tagot választ, akik közül egy fı jelenléte a munkacsoport
döntéshozatalának feltétele.
5.3. A munkacsoport további tagjait a polgármester a polgármesteri hivatal közbeszerzés
jellege szerinti osztályának szakemberei közül jelöli ki.
5.4. Intézményi közbeszerzés esetében a munkacsoport tagja a beruházás, beszerzés kapcsán
érdekelt intézményvezetı, vagy az általa kijelölt személy.
5.5. A munkacsoport ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van,
döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza.
5.6. A munkacsoport üléseirıl, a hozott döntésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni.
5.7. A jegyzıkönyvet a bíráló bizottság részére át kell adni.
5.8. Az ajánlatok bontása a munkacsoport feladata.
5.9. A szabályzat 6. - 14. pontjában meghatározott beszerzéseknél az elıkészítı munkacsoport
feladatait a közbeszerzés jellege szerinti osztály szakemberei látják el. Az eljárás során az 5.65.8. pontok alkalmazandók.
A bíráló bizottság
6.1. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésére, elbírálásának szakmai elıkészítésére
- szükség szerint szakértık bevonásával, beszerzésenként - bíráló bizottságot kell létrehozni. A
bizottság jogi helyzete nem azonos az Ötv. 22-25. § szerinti bizottságéval.
6.2. A bíráló bizottság tagjai: a polgármester, alpolgármester, a bizottsági elnökök valamint a
6.3. pontban meghatározott személyek.
6.3. A polgármester az adott közbeszerzés jellege szerinti szakismerettel rendelkezı
személyek közül 3 fı bizottsági tagra tesz javaslatot.
6.4. A bizottság létrehozására az ajánlatok felbontása után kerül sor. Ettıl a önkormányzat a
közbeszerzési törvényben elıírt határidık betartása érdekében esetenként eltérhet.
6.5. A bíráló bizottság létrehozásáról a képviselı - testület testületi határozattal dönt. Az
ajánlat elbírálásával kapcsolatos döntési jog az alábbiak szerint oszlik meg a képviselı –
testület és a bizottság között:
1. képviselı-testület: a nemzeti értékhatár felétıl a nemzeti értékhatárig, amely jelenleg
(2004. január 1-tıl 2004. december 31-ig )
Árubeszerzésnél: 12,5 - 25 millió forintig
Építési beruházásnál: 30 - 60 millió forintig
Építési koncesszió esetében: 50 - 100 millió forintig
Szolgáltatás megrendelése esetén: 7,5 - 15 millió forintig
2. a bizottság: az egyszerő közbeszerzés értékhatárától a nemzeti értékhatár feléig, amely
jelenleg (2004. január 1-tıl 2004. december 31-ig )
Árubeszerzésnél: 2 – 12,5 millió forintig
Építési beruházásnál: 10 - 30 millió forintig
Építési koncesszió esetében: 50 millió forintig
Szolgáltatás megrendelése esetén: 2 – 7,5 millió forintig
6.6. A bizottság tagjai egyszerő szótöbbséggel - a képviselı - testület képviselıibıl választott
tagok közül elnököt és alelnököt választanak. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az
alelnök helyettesíti.
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6.7. A bizottság üléseit az elnök hívja össze. A bizottság összehívása az ülést megelızı 4
nappal korábban megküldött írásbeli meghívóval történik.
6.8. A bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit,
javaslatait egyszerő szótöbbséggel hozza.
6.9. A bizottság döntéseit határozat formájában hozza meg. A határozatokat naptári évenként
újra kezdıdıen arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a
bizottság nevének feltüntetésével kell számozni.
6.10. A bizottság üléseirıl az elhangzottak lényegét, valamint a határozatot, javaslatot
tartalmazó jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az elnök, távollétében az alelnök,
valamint a jegyzıkönyv hitelesítıje írja alá.
6.11. A bizottság az eljárás eredményét annak kihirdetését követıen 15 napon belül a Kbt.
végrehajtási rendeletében meghatározott minta szerint hirdetményben közzé teszi.
6.12. A bizottság döntésérıl a közbeszerzési törvényben meghatározottakon túl az ajánlatokról
készült írásbeli összegzéssel tájékoztatja a képviselı - testületet.
6.13. A bíráló bizottság mőködése során az elnök akadályoztatása esetén az alelnöki
feladatokat, a helyettesítését ellátó alpolgármester látja el.
A bizottság eljárására a 6.7-6.8-6.9-6.10. pontokat alkalmazni kell. Az döntéshez szükséges
elıkészítı munkálatok, így az ajánlatok értékelése, elbírálásának szakmai elıkészítése‚
valamint a 6.11-6.12.pontok szerinti feladatok elvégzése az 5.9. pont szerinti osztály
kötelezettsége.
6.14. A bíráló bizottság felelıs a bírálat, értékelés szakszerő elıkészítésért, illetve - a
döntéshozatalra való feljogosítása esetén a döntés törvényességéért.
Egyéb költségvetési szervekre vonatkozó külön szabályok
7.1. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek intézmények - ide nem értve a
polgármesteri hivatalt - közbeszerzési eljárásaikat a szabályzat 3.3-3.4. pontjában foglalt
eljárások kivételével maguk folytatják le, a költségvetési szerv vezetıjének felelıssége
mellett.
7.2. Az egyéb költségvetési szerv vezetıjének felhívására benyújtandó ajánlatok esetében az
ajánlati felhívás, részvételi felhívás, valamint a dokumentáció elkészítésére, az ajánlati illetve
részvételi felhívás jóváhagyására, közzétételére a költségvetési szerv vezetıje legalább 3 tagú
elıkészítı munkacsoportot hoz létre.
7.3. Az egyéb költségvetési szerv vezetıjének felhívására benyújtott ajánlatok elbírálásának
szakmai elıkészítésére a költségvetési szerv vezetıje legalább háromtagú szakmai bizottságot
(bíráló bizottságot) hoz létre.
7.3. A 7.1- 7.2. pont alapján létrehozott munkacsoport és bizottság mőködésére az e
szabályzatban foglaltakat kell megfelelı eltérésekkel alkalmazni.
7.4. A képviselı - testület a 7.1-7.2. pontban foglaltaktól eltérıen indokolt esetben elrendelheti
az 5.- 6.pontok szerinti elıkészítı munkacsoport és bíráló bizottság közremőködését.
A közbeszerzési eljárás elıkészítése
8.1 A közbeszerzési eljárásban az ajánlati illetve részvételi felhívás, valamint a
tervdokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérı nevében eljáró,
illetıleg az eljárásba bevont személyeknek megfelelı szakértelemmel kell rendelkezniük.
8.2. Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás teljes egészében vagy egy részében történı
lefolytatásával, az eljárás lebonyolításával pályázat útján megfelelı szakértelemmel
rendelkezı külsı szervezetet is megbízhat.
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8.3. A megbízott külsı szervezet felelıs az általa adott javaslat szakszerőségéért,
törvényességéért. Kártérítési felelıssége a Ptk. szabályai szerinti. A megbízóval kötött
szerzıdésben rögzíteni kell a felelısségi szabályokat.
8.4. A munkacsoport valamint a bíráló bizottság adminisztrációs, titkári feladatainak ellátása,
az ülésrıl készülı jegyzıkönyv elkészítése, illetve a részvételi és ajánlati felhívás, részletes
ajánlati dokumentáció elkészítése, hirdetmények közzététele, a lebonyolításhoz, elıkészítéshez
kapcsolódó valamennyi tevékenység ellátása, a szerzıdés elıkészítése a szabályzat 3.1-3.2.
pontja alá tartozó esetben a polgármesteri hivatal beszerzésért felelıs irodájának feladata.
8.5. Lebonyolító közremőködése esetén a 8.4. pontban foglaltakat megfelelıen kell
alkalmazni, és a lebonyolító feladatait a vele kötött szerzıdésben pontosan meg kell határozni.
8.6. Az egyéb költségvetési szervek közbeszerzései esetében a 8.4. pontban meghatározott
feladatok ellátásáról az egyéb költségvetési szerv vezetıje gondoskodik.
A szerzıdés
9. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı szerzıdés aláírására az ajánlatkérı
nevében a polgármester, intézményi beszerzés esetén az intézményvezetı jogosult.
9.2. A képviselı - testület vagy a bizottság döntése alapján megkötött szerzıdést a felek csak a
közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek esetén módosíthatják, vagy mondhatják fel.
A megkötött szerzıdésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendje
10.1. Az egyszerő közbeszerzési értékhatáron aluli beszerzések esetében a versenyeztetés
egyszerősített formában történik. Az eljárás tárgyától és értékétıl függıen fı szabályként
legalább három ajánlat bekérése szükséges. Ettıl árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés
esetén, illetve rendkívüli sürgısség esetén el lehet térni.
- az ajánlatkérésrıl a feladat végrehajtásáért felelıs osztályvezetı, illetve intézményvezetı
dönt,
- a beérkezett ajánlatokat a polgármester, illetve az intézményvezetı értékeli és bírálja el.
A szabályzatot 2004. május 1. napjától kell alkalmazni, a hatálybalépése után megkezdett
beszerzésekre.
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. Napirendi pont
Hısök úti iskola rekonstrukciójának közbeszerzési ajánlati felhívása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatóját a napirendre vonatkozóan.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani a közbeszerzések költségei
vonatkozásában, hogy általában az EU pályázatoknál a közbeszerzés költségeit és a mőszaki
ellenırzés kérdését meg lehet pályázni, és szerepeltetni kell. A közbeszerzés külsı szakértıjének
bonyolítása díja önmagában közbeszerzési eljárás köteles, tehát egyszerő közbeszerzés, de legalább
három ajánlatot be kell szerezni. Így került ki nyertesként a DUPLEX Kft.
Jelen eljárásban két közbeszerzéssel találkozhatunk. Ez most kifejezetten az építésre vonatkozó
eljárás, hiszen hogy a megadott határidıig, azaz 2005. szeptemberéig befejezıdjön az építkezés,
mihamarabb el kell indítani az eljárást. A pályázat tartalmazza a belsı berendezések közbeszerzési
eljárását is, 48 millió Ft értékben. Véleményünk szerint erre külön közbeszerzési eljárás lefolytatása
szükséges.
Mivel a pályázati formanyomtatványon ütemezett feladatok között 2004. évben szerepelnek
elvégzendı kivitelezési munkálatok, úgymint a bontási munkálatok és a felújítás megkezdése, ezért a
kivitelezı kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást mielıbb le kell folytatnunk.
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A közbeszerzési eljárás lefolytatására kért ajánlatok és az eddigi munkakapcsolat alapján az eljárás
lefolytatására a Duplex Kft.-t kívánjuk felkérni. A Duplex Kft. képviseletében eljáró Lukovics Béla a
Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. Törvény alapján elkészítette a Hısök úti Iskola
rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását.
A létesítmény engedélyes tervét elkészítı Novodomszki és Társa Bt. az eljárás lefolytatásához
szükséges tender dokumentációkat 2004. augusztus 19-ig vállalta elkészíteni..
Az ajánlati felhívás nem végleges anyag, hiszen a tételes mőszaki tartalmat és mennyiségi adatokat
csak a tenderdokumentáció alapján van lehetıség beépíteni, azonban a szerzıdés tárgyára, helyére, az
ajánlattevı pénzügyi és mőszaki alkalmasságára, a részvételi feltételekre vonatkozó lényeges
információkat és az értékelés szempontjait tartalmazza. Az eljárás nyertes ajánlattevıje tehát az
érvényes, nem kizárt és alkalmas ajánlattevık közül legkisebb ellenszolgáltatást benyújtó pályázó lesz.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
217/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a Duplex Kft.-t a Hısök út 45-47. szám
alatti Általános Iskola épületeinek rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás
lebonyolításával.
A Képviselı testület a vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását közzétételre
alkalmasnak találja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Duplex Kft.-t az ajánlati felhívás közzétételére.
Az egyéb elbírálási szempontokkal a polgármesterbıl, alpolgármesterbıl és a bizottsági
elnökbıl álló munkacsoportot bízza meg a Képviselı-testület.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: értelem szerint
22. Napirendi pont

Iskolatej beszerzésére vonatkozó egyszerő közbeszerzési eljárás megindítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy kapott a hivatal egy levelet,
mely szerint július 31-én értesítenek bennünket a leendı változásokról. Úgy tőnik, hogy az iskolatej
továbbra is biztosításra kerül. A gyermekek igényt tartanak az iskolatejre, megszerették.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
218/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Iskolatej Program II.
idıszakára vonatkozó árubeszerzésre vonatkozó Ajánlattételi Felhívást megküldésre
alkalmasnak találja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre
polgármestert három ajánlattévı meghívásával történı egyszerő közbeszerzési eljárás
lefolytatására és az Önkormányzat számára legelınyösebb ajánlatot adó céggel a szállítási
szerzıdés megkötésére.
Gyomaendrıd
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
felhatalmazza
az
Alpolgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat – az ajánlattételi felhívásban szereplı
idıpontban - véleményezze.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredményérıl a Képviselı-testületet a 2004.
szeptember 30.-i ülésén tájékoztassa.
Határidı: 2004. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
23. Napirendi pont
Gyomaendrıdi Liget Fürdı hasznosítására kötött bérleti szerzıdés módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztést minden
bizottság megvitatta. Az írásos anyag a külsı szakértıkkel is egyeztetésre került, azaz Vadász Iván
úrral és az önkormányzat jogi képviselıjével.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
219/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társasággal 2004. május 7-én megkötött, a 85/2004. (III. 25.) KT sz. határozatban
szereplı bérleti szerzıdést érintı módosításokat az alábbiak szerint jóváhagyja:
„ 3./ A Bérlı tudomásul veszi, hogy köteles a 2./ pontban meghatározott tevékenységet
saját maga végezni, illetve, hogy ezen tevékenység gyakorlásának jogát csak a Bérbeadó
Önkormányzat és a Támogató (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) elızetes írásbeli
hozzájárulásával engedheti át.
A Bérlı tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági engedély
beszerzésének kötelezettsége ıt terheli.”
„ 6./ A Bérlı köteles Üzemeltetési Szabályzatot készíteni a szerzıdés aláírását követı 60
napon belül, amely tartalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályok által elıírt
feltételeket.
A Bérlı a tevékenységének végzése során köteles az irányadó jogszabályok betartására, az
elıírt mérések, vizsgálatok, elemzések, stb. elvégzésére, illetve elvégeztetésére.”
Határidı: 2004. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
24. Napirendi pont
Liget Fürdı Kft. ügyvezetıi állására pályázat kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztést minden
bizottság megvitatta. Felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van kérdésük,
észrevételük a pályázati kiírást illetıen, azt tegyék meg.
Dezsı Zoltán képviselı a pályázati felhívás pályázóval szembeni elvárások tekintetében kérdezte,
mely szerint a fürdı üzemeltetése szakmai követelményeket nem ír-e elı, és ha igen, akkor nem kell-e
azt a pályázati kiírásban szerepeltetni, vagy egy plusz fıt kell a vezetı mellé tenni, akinek szakirányú
végzettsége van? Elmondása szerint a békéscsabai és az orosházi-gyopárosi fürdıt illetıen úgy
tájékoztatták, hogy a fürdı méretének és mőködési struktúrájának kell egy szakmai elıírást is kiírni.
A pályázati kiírás utolsó bekezdése szerint ez év július hónapjában kiírjuk a pályázatot és a jövı évi
gazdasági év lesz az alap, a meghatározó. A 2005-ös gazdasági évben legfeljebb az árbevétel 20 %ának megfelelı összegő támogatást kaphat a pályázó. Kérdése, hogy honnan lesz rálátása a
pályázónak, hogy mi várható 2005-ben, amikor még az idei évet sem tudjuk, hogy hogyan zárjuk?
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Bizonytalannak találja a fenti gazdasági megfogalmazást, mivel nem fog tudni olyan konkrét
pályázatot írni a pályázó, amiben tényleg látná, hogy mire pályázik. Kérné a fentiek bıvebb
megvitatását.
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı úr kérdéseire az alábbiak szerint kívánt válaszolni:
Az elsı a képesítéssel kapcsolatos elvárás: a vezetıvel szemben különösebb képesítési elvárások a
pályáztató által nincsenek. A szakmai feltételeknek a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a fürdı
üzemeltetésére vonatkozóan érvényt kell szerezni. Ez azt jelenti, hogyha nem lesz olyan szakmai
végzettsége az ügyvezetınek, mint pl.: vízgépész, úszómester, vízmester, akkor az ügyvezetésnek
gondoskodni kell arról, hogy a Kft. ezt teljesíteni tudja. Összegezve: ebben a kérdésben szabad a
pályáztató lehetısége. Véleménye szerint a fürdı vezetése sok mindenben gazdasági kérdés, és a
szakmai feltételek minden további nélkül teljesíthetık, a technológiai folyamatok jól leírhatók, jól
tapasztalhatók, az átadás-átvétel során is rendezhetık. A fürdı vezetésében sok lenne az üzleti terv,
üzleti elképzelések, marketingtevékenység, létszámgazdálkodás, mely szerint a közgazdasági
végzettséget, illetve a közgazdasági ismereteket erısíteni kellene.
(Knapcsek Béla képviselı visszatért az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 16 fı.)
A gazdasági adatok meglétével, nem létével, bizonytalanságával személy szerint egyetért, csak nem
lehet objektív dolgot meghatározni, ugyanis nincs egy éve, hogy mőködik a fürdı. Ezért lett a 2005-ös
év a bázis év. Az viszont, hogy a csökkenı önkormányzati támogatás ne legyen vezetıi megbízás
visszavonásának alapjául szolgáló feltétel, ahhoz vis major jellegő dolgok kellenek, és valóban
egyértelmően, ellenırizhetı módon a tulajdonos számára megfelelı dokumentumokkal alátámasztott
okiratokkal kellene igazolni. Más fürdık tapasztalatait lehetne figyelembe venni. Véleménye szerint
2006-2007 lesz az a gazdasági év, amikor a keletkezett árbevétel kellı alapossággal vizsgálható. A
pályázót mindenesetre arra készteti, hogy ennek a bizonytalanságnak a felvállalásával nyújtsa be a
pályázatát, akinek le kell írnia, hogy adott esetben miért tudja vállalni ezeket a feltételeket, vagy miért
nem tudja vállalni. Célszerő, hogy valahol jelenjen meg és errıl döntés szülessen, hogy ez a csökkenı
önkormányzati támogatás miért vállalható, ellenkezı esetben miért nem vállalható.
Dr. Dávid Imre polgármester meglátása szerint viszonylag objektív dologról van szó, hiszen a jövı év
lesz a bázis év, és minden 100,-Ft-ra 20,-Ft önkormányzati támogatást kap a pályázó. Ha emeli az
árbevételt, akkor emelkedik az önkormányzati támogatás is, illetve a 2005-ös gazdasági évben
legfeljebb az árbevétel 20 %-ának megfelelı összegő támogatást kaphat. Az önkormányzat célja, hogy
minél több árbevételre tegyen szert a fürdı, és amennyiben a kapott támogatás összege nem kell
egészében a mőködésre, akkor bizonyos fejlesztésre felhasználható. Minden évben az elızı évi
támogatás 20 %-kal csökken, mely takarékosságra, részben önállóságra ösztönzi a vezetıt. A 2004-es
év próbaévnek tekinthetı.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy ismeretei szerint a fürdık nem tudnak kijönni
az általuk megtermelt pénzbıl, ezért mindenhol támogatott a fürdı üzemeltetése. Egy fejlesztett
beruházás után induló egységrıl van szó. Véleménye szerint, ha minimum 5 évre megbíznak egy
vezetıt ez évben, akkor legalább 3 évig folyamatosan biztosítani kellene az önkormányzati támogatást,
és az utolsó évben kellene az önkormányzati támogatás összegét csökkenteni. Valamennyi
intervallumot adni kellene, hogy megerısödjön ez a cég. Nem látja biztosítottnak azt, hogy az
elvárásoknak megfelelıen fejleszteni tudják majd a fürdıt. A Gyomaszolg Kft.-nek és az óvodáknak is
folyamatos támogatást nyújtott annak idején az önkormányzat. A pályázati kiírásban ezáltal láthatná a
pályázó, hogy lehetısége van a megerısödésre.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az elsı év a 2005-ös év. Az
önkormányzati támogatást mőködésre és nem fejlesztésre adnák. A Gyomaszolg Kft.-nek fejlesztésre
nyújtottak támogatást, nem pedig mőködési költségek fedezésére.
Ha nem az elvárásoknak megfelelıen alakulnak a dolgok, még mindig lehetısége van a Képviselıtestületnek, hogy felülvizsgálja döntését.
A pályázati felhívás utolsó bekezdésének kiegészítését kérné, mely szerint: „A Kft. a tulajdonostól a
2005-ös gazdasági évben ( mely egyben bázis évül is szolgál) legfeljebb az árbevétel 20 %-ának
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megfelelı összegő mőködési támogatást kaphat, mely a következı gazdasági években évente 20 %kal csökken. A pályázónak a pályázatban a támogatási feltételek vállalásáról nyilatkoznia kell.”
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
220/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
tv. 172. §-ban foglaltak alapján a Liget Fürdı Kft. alapító okiratában meghatározott
ügyvezetıi tisztségek betöltésére az elıterjesztés mellékletét képezı pályázatot írja ki.
A Képviselı-testület a benyújtott pályázatok elızetes véleményezésére a bizottság elnökökbıl,
alpolgármesterbıl, és polgármesterbıl álló munkacsoportot, valamint a Pénzügyi és Gazdasági
bizottságot bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívást egy megyei
napilapban, a Gyomaendrıdi Híradóban, az önkormányzat honlapján, valamint a helyben
szokásos módon tegye közzé.
Határidı: 2004. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
25. Napirendi pont
Endrıdi Cuti Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az Endrıdi Cuti Kft.
képviseletében, Farkas István kérelemmel fordult a Képviselı-testület felé. A kérelem a bérleti
jogviszony 99 évre történı módosítására és a bérleti díj „méltányossági” alapon történı csökkentésére
irányul. Az érintett bizottságok véleménye, hogy a bruttó bérleti díjat 2004. augusztus 1. napjától
12.000,-Ft/hó összegben határozzák meg a bérleti jogviszony határozatlan idıre történı módosítása
mellett. A bérleti díj mértéke 2005. évtıl évente legyen megemelve a KSH által közzétett éves infláció
mértékével.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
221/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete és az Endrıdi Cuti Sütıipari Kft.,
(cégbejegyzés száma: 04-09-005328) között az önkormányzat tulajdonában lévı 5271 hrsz alatt
nyilvántartott közterületbıl 65 m2 területrész bérletére létrejött bérleti szerzıdést az alábbiak
szerint módosítja:
1. A bérleti szerzıdés 5./ pontjában 2002. december 1. napjától 2007. november 30. napjáig
meghatározott bérleti jogviszonyt határozatlan idıre módosítja.
2. A közterület bérleti díja 2004. év augusztus 1. napjától bruttó 12.000,-Ft/hó.
3. A bérleti díj mértéke 2005. évtıl évente emelkedik a KSH által közzétett éves infláció
mértékével.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés
módosítás aláírására.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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26. Napirendi pont
A Gyomaendrıd, Endrıdi u. 1. szám alatti ingatlan megtekintése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az ingatlan közvetlen a Blaha
úti Rózsakert Idısek Napközi Otthona, valamint a Fogyatékosokat ellátó Nappali Klub mellett
található, az Endrıdi utca felöl a falak közvetlenül egymás mellé épültek, a két épületet a tőzfal
választja el. A megtekintés azzal a céllal történt, hogy az önkormányzat számára az Idısek Napközi
Otthona, valamint a Fogyatékosokat ellátó Nappali Klub intézmény bıvítésének lehetıségét vizsgáljuk
az ingatlan megvásárlásával. Balázs Imre tulajdonos az ingatlant meghirdette értékesítésre. Az
ingatlanban jelenleg kettı bérlı üzemel. Balázs Imre tájékoztatása szerint értékesítés esetén a
bérlıkkel azonnal felmondható a bérlet és 1 hónapon belül kiköltöznek. Adásvétel esetén Balázs Imre
az ingatlant legkésıbb 2004. szeptember 30. napjáig át tudja adni kiürített állapotban.
Az intézményvezetı elkészítette szakmai elképzelését az Endrıdi u. 1. szám alatti ingatlan
hasznosításával kapcsolatban, amely az elıterjesztés mellékletét képezi.
Gellai Józsefné intézményvezetı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy amennyiben
megvásárolják az ingatlant, abban az épületegységben csak olyan feladatot látnak el, ami normatívával
ellátott, és 2005-ben sem fordulnak támogatásért az önkormányzathoz. Az üzletben fellelhetı
árukészletet a Városi Gondozási Központ jelentıs árkedvezménnyel megvásárolja. Ezen összeg az
eredeti költségvetésben nem szerepel, ennek fedezete év végéig vagy a mőködési költségvetésbıl
kerül kigazdálkodásra, vagy a felhalmozásra kapott összegbıl kerül átcsoportosításra.
Dr. Dávid Imre polgármester a határozati javaslat módosítását, illetve kiegészítését kérné az alábbiak
szerint:
3. Szerzıdéskötés: a Képviselı-testületi döntést követı 10 napon belül, de legkésıbb az ingatlan
per- és tehermentességének biztosítását követı 8 napon belül.
4. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fenti ingatlanok átadás-átvételével kapcsolatos
teendıivel Gellai Józsefnét a Városi Gondozási Központ intézményvezetıjét bízza meg.
További kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
222/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete ajánlatot tesz Balázs Imre tulajdonosnak az
5042 hrsz-ú 5502 Gyomaendrıd, Endrıdi u. 1. szám, valamint Balázs Imre és Balázs Imréné
haszonélvezıknek az 5502 Gyomaendrıd, Fı út 39. szám (5360/2 hrsz) alatti ingatlanok
megvásárlására az alábbi feltételekkel:
1. Az ingatlanok vételára:
Megnevezés
5042 hrsz bolt
5360/2 hrsz lakás
Összesen:

Telek
1 millió Ft
0,5 millió Ft
1,5 millió Ft

Felépítmény
2 millió Ft
6,5 millió Ft
8,5 millió Ft

Összesen:
3 millió Ft
7 millió Ft
10 millió Ft

2. A vételár megfizetése: az adásvételi szerzıdés aláírásakor 5 millió Ft, a fennmaradó 5 millió Ft,
pedig legkésıbb 2005. március 31. napjáig.
3. Szerzıdéskötés: a Képviselı-testületi döntést követı 10 napon belül, de legkésıbb az ingatlan
per- és tehermentességének biztosítását követı 8 napon belül.
4. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fenti ingatlanok átadás-átvételével kapcsolatos
teendıivel Gellai Józsefnét a Városi Gondozási Központ intézményvezetıjét bízza meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre, elfogadó
nyilatkozat estén, pedig az adásvételi szerzıdések megkötésére.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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27. Napirendi pont
„Béke Faház” hasznosítására érkezett ajánlat megtárgyalása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Béke Faház mőködtetése
jelenleg a Közösségi Ház feladatkörébe tartozik. Pájer Sándor 2004. márciusában az elıterjesztés
mellékletében található ajánlattal kereste meg Szonda Istvánt, aki az ajánlatot továbbította a
Polgármesteri Hivatal felé. A faház jelenlegi állapotában, jelentıs összegő befektetés nélkül a jövıben
nem hasznosítható, ezért dönteni kell a faház további hasznosításáról.
Elkészült az ingatlan értékbecslése, mely az ingatlan értékét 6.280.000,-Ft-ban határozta meg.
A bizottság elnökök megtárgyalták a beérkezett ajánlatot és nem támogatják a Béke Faház
bérbeadását, az ingatlan profil kötöttséggel történı értékesítését javasolják.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
223/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pájer Sándor Gyomaendrıd,
Bocskai u. 58/1. sz. alatti egyéni vállalkozó Béke Faház bérletére vonatkozó ajánlatát
elutasítja.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı a
Gyomaendrıd, Zártkert (Kecskés-zug) 15061/25 hrsz. Béke Faház ingatlant az alábbi
pályázati kiírás alapján értékesítésre meghirdeti.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrıd, Zártkert (Kecskés-zug) 15061/25 hrsz. Béke Faház
értékesítésére
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információt nyújt Gyomaendrıd Város Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi - és Vagyongazdálkodási Osztály. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: (66) 386-122/112.
Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség
nélküli társaságok.
2./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben köztartozása és
egyéb lejárt tartozása nem áll fenn. Továbbá adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint
vám - és pénzügyırség felé tartozása nem áll fenn.
3./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be kell
mutatnia,
4./ A nyertes pályázónak a vételár legalább 60 %-át három egyenlı részletben az alábbi
idıpontokban kell megfizetnie:
- szerzıdéskötéskor
- 2005. szeptember 01. napján
- 2006. szeptember 01. napján
A vételár fennmaradó összegét pedig 2008. január 01. napján kell megfizetnie.
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Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Béke Faház" jeligével ellátva 2004. augusztus 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy elızı napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
címre.
A pályázat elsı példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti
határidı elmulasztása jogvesztı!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2004.
szeptember 30. ülésén.
A pályázat elızetes véleményezését és döntés elıkészítését a Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete 24/1995. (X.24.) KT. számú rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoport végzi.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidın túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által
kiírt feltételeknek, az elıírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben
díj nem számítható fel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízásából:
Dr. Dávid Imre
polgármester
Határidı: azonnal
28. Napirendi pont
Gyomaendrıd, 7 db belterületi lakóút felújításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok
értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a városüzemeltetési osztály mőszaki ügyintézıjét, hogy tegye
meg szóbeli kiegészítését a napirendi pontot illetıen.
Paróczai Zoltán mőszaki ügyintézı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy
Gyomaendrıd Város belterületén felújítandó 7 db lakóút kivitelezési munkáira vonatkozó egyszerő
közbeszerzési eljárást az ajánlatkérı 2004. június 30.-án megindította az ajánlati felhívás három
ajánlattevınek történı megküldésével. A meghatározott 2004. július 15-i határidıig 3 db ajánlat
érkezett be, melyek a következık: DEBMUT RT., HÓDÚT KFT. és a STRABAG RT.
A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérı (Városüzemeltetési Osztály) megvizsgálta és megállapította, hogy
a benyújtott ajánlatok közül mindhárom ajánlattevı ajánlata érvényes, nem kizárt és alkalmas
minısítésőek. Ezért az értékelést végzı ajánlatkérı javasolja, hogy az eljárást önkormányzatunk
nyilvánítsa eredményesnek és az érvényes ajánlattevık közül a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást
adó STRABAG RT. ajánlata legyen az eljárás nyertese, amennyiben az önkormányzat az ajánlatot
mindenben megfelelınek tartja.
A polgármesterbıl, alpolgármesterbıl és a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport a közbeszerzési
dokumentációkat, így a beérkezett ajánlatokat véleményezi, és dönt azok alkalmasságának tekintetében. A
véleményezést és döntést követıen a Munkacsoport az anyagot a Képviselı-testület elé terjeszti.
A munkacsoport 2004. június 27-i ülésén a beérkezett ajánlatok értékelését megtárgyalta. A beérkezett
ajánlatok közül mindhárom ajánlat érvényesnek bizonyult, a bizottság elnökökbıl álló Munkacsoport
(Bíráló bizottság) javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Gyomaendrıd, város belterületén
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felújítandó 7 db lakóút kivitelezési munkáinak vállalkozási formában történı megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárás gyızteseként a STRABAG RT.-t hirdesse ki. A kivitelezıi szerzıdés megkötését
pedig a polgármester készítse elı.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı pontosítani kérte, hogy melyik az a 7 lakóút, amelyekre ez az
elıterjesztés vonatkozik, és mikor kezdik a munkálatokat.
/Jakus Imre képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
Paróczai Zoltán ügyintézı elmondta, az érintett utcák: Tamási Á, Szabó D, Gyóni G, Árpád,
Berzsenyi, Tanács u. I. ütem és a Csillagos utca. A kivitelezıi szerzıdés aláírását követıen, augusztus
10-tıl a munkák megkezdıdnek, és a hónap végére az utak elkészülnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a bíráló bizottság javaslatára is figyelemmel,
kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
224/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Város belterületén felújítandó 7 db
lakóút kivitelezési munkáinak vállalkozási formában történı megvalósítására kiírt egyszerő
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. Az eljárás gyıztesének a három érvényes, nem
kizárt és alkalmas ajánlattevı közül, a STRABAG RT. ajánlatát hirdeti ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezıi szerzıdés
megkötésére a STRABAG RT.-vel.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
29. Napirendi pont
Gyomaendrıd város 20 db belterületi lakóút építése
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, hosszú elıkészítés után született meg ez az elıterjesztés. Az
egyéni választókerületek képviselıi határozták meg a megépítendı utak számát. Az elıkészítés során
felvetıdött a kérdés; hogyan tudnák a kivitelezést úgy elvégezni, hogy a közbeszerzés se sérüljön, és
lehetıség szerint az egyben vállalás esetén az ajánlatok kedvezı oldala megmaradjon. Végül az az
álláspont született, hogy szükséges lefolytatni a nyílt közbeszerzési eljárást, mert ellenkezı esetben a
nagy „cégek” által biztosítandó kedvezmények elvesznének. Az elızıekben az általa adott tájékoztatás
szerinti megoldás, miszerint utcatársulásonként lefolytatni az eljárást – nem járható, idıben és
költségben sem lenne kedvezı. Kedvezı árat csak úgy kaphatunk, ha az össz utcára vonatkozóan, egy
kivitelezı nyeri el a munkákat.
Ha a közbeszerzési eljárás során jogorvoslati eljárásra nem kerül sor, úgy október végére az
lefolytatható, novemberben az útalap elkészíthetı, és a jövı év elsı negyedévében az aszfaltozás is
megtörténhet. Ebben az esetben egy cég fogja elnyerni a munkát, és nagyvalószínőséggel – mivel
ebben az idıszakban jelentıs útépítés nem történik – az ár alá is alá fognak menni az ajánlattétel során.
Olyan cégeket kellene engedni– az alkalmassági feltételek meghatározásával pályázni, akik egy hónap
alatt képesek megfelelı útalapot készíteni, és a jövı év elején arra aszfaltot rátenni, és képesek olyan
finanszírozási feltételeket elfogadni, hogy csak kivitelezési munkák teljes befejezését követıen
kerüljön sor a kifizetésre.
Összegezve az elıkészítık javaslata, hogy nyílt közbeszerzési eljárással történjen a kivitelezı
kiválasztása, a képviselı-testület bízza meg a polgármestert, az ajánlati dokumentációt elkészítı és
véleményeztetı munkacsoport létrehozásával. A beérkezett ajánlatok elbírálását a bizottság
elnökökbıl álló munkacsoport készítse elı. A tervezési munkálatok elvégzésével a Polaris – Duo Kftt, míg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Duplex Kft-t bízzák meg.
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Ha minden a terv szerint halad a kivitelezıi szerzıdés megkötésére október 20-án kerülhet sor.
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a 2004. évi megépítésre váró utak listájában hat
olyan utca van, ahol a szándéknyilatkozat hiányzik. Mi lesz ezekkel az utcákkal, az érintett képviselık,
vagy utcabizalmik tettek e intézkedést, vagy kimaradnak a 2004 évi ütembıl?
/ Babos László képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 14 fı./
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a szándéknyilatkozatoknak mindenképpen meg kell
lenni, ezek az utcák sem maradnak ki, ha most nem is, de egy következı pályázati lehetıség
alkalmával el fognak készülni. Ezen a 20 utcán felül további 25-öt rendkívüli fontos lenne
megcsinálni, és legalább 15 utcára aszfaltot tenni. Ez mindenhol jogos követelés lenne.
/ Babos László képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
További érdemi hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
225/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 20 db belterületi utca (Gárdonyi, Hámán Kató,
Kisréti, Fáy, Mátyás Király, Berzsenyi, Nagy Sándor, Botond, Rácz Lajos, Toronyi, József
Attila, Zrínyi Ilona, Alkotmány, Rózsahegyi K., Deák F., Csejti, Bercsényi, Mikes K., Kilián
II. ütem, Tanács II. ütem)) 2004. évben elkezdendı és 2005. évben befejezendı útépítési
szándékát támogatja, és felhatalmazza a polgármestert a 20 db belterületi lakóút tervezési és
kivitelezési munkáira vonatkozó szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után Császárné Gyuricza Éva képviselı a fenti témához kapcsolódóan kérte,
hogy lehetıség szerint a lakossági hozzájárulás elsı 50 %-ának megfelelı összeg elıre kerüljön
beszedésre. A lakosságnak is ez lenne a jó, így egyszerre nem kellene akkora összeget befizetniük.
Dr. Dávid Imre polgármester támogatva a kérelmet, kérte a hivatal Pénzügyi és Városüzemeltetési
osztályát, ennek elıkészítésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, lakossági pénz győjtésére egyetlen lehetıség az utcatársulás
létrehozása, aki megbízza majd az önkormányzatot a lebonyolítással, és így az elszámolás feltételei is
megteremtıdnek. Mindez a szeptemberi bizottsági ülésekre elıkészíthetı.
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a lakosság által lakossági elıtakarékosság
(Fundamenta) címén befizetett pénzösszeg felhasználható e útközmő beruházásra.
/ Jakus Imre képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı elmondta, a jogszabály lehetıséget biztosít arra, hogy az ilyen
címen befizetett pénzt útépítésre felhasználják, de csak annak, akinek lejárt az elıtakarékosság.
Kovács Mihály képviselı, és mint a Vízi közmő társulás elnöke hangsúlyozta, a legnagyobb gond,
hogy a lakáskasszát nyitott lakosok döntı része nem fizet, az elsı részlet befizetése óta legalább 50 %a nem fizetett, átlag 20.000 Ft-os elmaradások vannak. Így jó, ha a csatornázás pénze meg lesz, nem
hogy még útépítésre legyen pénz.
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30. Napirendi pont
Dobó úti közmőépítı társulás kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Gellai Imre, Gyomaendrıd Kırösi Cs. S. utca 25. szám alatti
lakos, a Dobó-zugi közmőépítési társulás nevében érelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a
1525-1535. hrsz ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakoztatásához és ivóvízvezeték
kiépítéséhez az önkormányzat anyagilag járuljon hozzá.
A véleményezı bizottság nem javasolta a kérelem támogatását, egyrészt, mert az üdülık
közmőépítésének költségét az önkormányzat nem tudja elszámolni, pályázatot erre nem tud
benyújtani, másrészt a költségvetésben szabad pénzeszköz nem áll rendelkezésre.
Kovács Mihály képviselı kiegészítésként elmondta, az érintett lakosok a szennyvízcsatorna kiépítés
bekerülési összegébıl, -bruttó 2.000.000 Ft, - 1.200.000 Ft-ot vállalnának, a különbözet biztosítását
kérnék az önkormányzattól.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselıket a határozati
javaslat elfogadására.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
226/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Dobó-zugi vízvezeték és
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével, de annak megvalósulásához -pénzügyi fedezet
hiányában - pénzügyi támogatást nem nyújt.
Határidı: azonnal
31. Napirendi pont
A Vízmősoron, az Október 6. lakótelepen és a Kölcsey F. u. 5. szám alatt lévı bérlakások
értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület májusi döntése alapján a fent felsorolt
bérlakások mőszaki állapotának felmérése megtörtént, illetve a lakások bérlıi – kivéve a Vízmősoron
lévıket - ki lettek értesítve az önkormányzat lakásértékesítési szándékáról. A bérlık többsége úgy
nyilatkozott, hogy meg akarja vásárolni a lakásokat. A lakások értékbecslés forgalmi érték adatai az
elıterjesztésben olvasható. A Bizottsági Elnökökbıl álló munkacsoport javaslata, hogy az Október 6
ltp. és a Kölcsey F. u. 5. szám alatti bérlakások kerüljenek értékesítésre a mellékelt szakértıi
véleményben meghatározott áron, a szerzıdéskötéskor 20 % és a vételárhátralék 10 év alatt történı
megfizetése mellett. Ugyanakkor a Vízmősoron lévı bérlakásokat is fel kell ajánlani megvételre a
bérlıknek a szakvéleményben megállapított vételár 50%-án.
Dezsı Zoltán képviselı aggodalmát fejezte ki a Vízmősori bérlakások értékesítését illetıen. Nem
tudható ugyanis, hogy a meghirdetést követıen hány jelentkezı lesz abból a bérlıi körbıl, akik a
lakást meg kívánják vásárolni. Esetleg az ottani helyzet konzerválását fogják ezzel a döntéssel
elıidézni.
Ennek az aggodalmának a téma legutóbbi tárgyalásán is hangot adott, és továbbra is fenntartja azt a
véleményét, hogy ez attól sokkal frekventáltabb, és hasznosítás szempontjából értékesebb, mint az a
2.7 millió Ft, amirıl a felajánlás szól. Az a körülmény, ami jelenleg ott látható, nem igen enged arra
következtetni, hogy a lakások bérlıi képesek lennének ezt a vételárat megfizetni. Mi lesz akkor, ha a
bérlık részérıl nemleges nyilatkozat jön vissza, vagy ha valaki egy az egyben kivásárolja, mi lesz a
bérlıkkel. Nem látta esélyét annak, hogy az ottani áldatlan állapot a mostani lépés következtében
pozitívan megváltozna.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr aggodalmára reagálva elmondta, abban az esetben, ha az
önkormányzatnak kell ezen bérlık elhelyezésérıl gondoskodni, lényegesen többe fog kerülni. A
vételár kedvezmény csak a bent lakó bérlıknek szól, így azt külsı személy ily módon nem tudja
megvásárolni. Ahhoz, hogy ezen ingatlanok lakhatóságát fenn lehessen tartani, a Gyomaszolg Ipari
Park kft-nek, a lakások kezelıjének, jelentıs összeget kell ráköltenie. Természetesen az ingatlanok
eladásával ez a helyzet nem oldódik meg, hiszen a tulajdonosnak is jelentısebb összeget kellene
rákölteni, a tartósabb ott lakás biztosítása érdekében. Kétségtelenül igaz, hogy az önkormányzat a
jelképes vételár mellett történı tulajdonba adással a problémától nem szabadul, azonban nem
mindegy, hogy az önkormányzatnak úgy kell gondoskodni a bérlık elhelyezésérıl, hogy a tulajdonos
kéri azt, vagy fordítva – az önkormányzat akarja elhelyezni a tulajdonost.
Ezen gondok megtárgyalása mellett javasolták a véleményezı bizottságok, hogy a Vízmősori
ingatlanok is kerüljenek értékesítésre, annak ellenére, hogy látszatra is és idıben is ez a terület így
kikerül az önkormányzat tulajdonából.
Dr. Dávid Imre polgármester a határozati javaslatot annyival javasolta kiegészíteni, miszerint a
lakások értékesítésébıl befolyt pénzösszeg csak lakásberuházásra használható fel.
Császárné Gyuricza Éva képviselı további kiegészítésként javasolta, hogy a vevık a fennmaradó
vételárhátralékot 10 év alatt azonos összegben, évenkénti ütemezésben fizessék meg.
További hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Polgármester felkérte a képviselıket, hogy a
határozati javaslat kiegészítésére tett javaslatok figyelembe vételével hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
227/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete a tulajdonában lévı az alábbiakban felsorolt
bérlakásokat a következı feltételek mellett felajánlja megvételre a bérlık részére.
Az ingatlan helyrajzi szám és címe

A lakás hasznos alapterülete ( m2 )

3409, Október 6 ltp. A ép. 1 emelet 3.
3409, Október 6 ltp. A ép. 2 emelet 7.
3409, Október 6 ltp. A ép. 4 emelet 12.
952, Kölcsey F. u. 5.
1104, Vízmősor 2/E
1104, Vízmősor 2/F
1104, Vízmősor 2/G
1104, Vízmősor 2/H
1104, Vízmősor 2/I
1104, Vízmősor 2/J
1104, Vízmősor 2/K
1104, Vízmősor 2/L
1104, Vízmősor 2/N
1104, Vízmősor 2/P

55
58
55
76
31
41
41
30
97
35
29
31
30
27

Vételár ( Ft
)
3680
3872
3680
3194
315
405
405
310
605
173
130
145
135
116

Szerzıdéskötés: az értesítéstıl számított 30 napon belül.
A vételár megfizetése:
1. A 3409 és 952 hrsz.-ú ingatlanok esetében 20 % az adásvételi szerzıdés aláírásakor, vagy azt
megelızıen. Vevık a fennmaradó vételárhátralékot 10 év alatt azonos összegben, évenkénti
ütemezésben kötelesek megfizetni. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonjog vevık javára
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vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásban történı bejegyeztetéséhez a teljes vételár megfizetésékor
külön nyilatkozatban járul hozzá, addig tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.
2. Az 1104 hrsz.-ú ingatlanok vételárát a vevık az adásvételi szerzıdés aláírásakor, vagy azt
megelızıen kötelesek megfizetni.
3. Az ingatlanok értékesítésébıl befolyt pénzösszeg csak lakásberuházásra használható fel.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre, valamint az
adásvételi szerzıdések megkötésére.
Határidı: 2004. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
32. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás igénylése
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, hogy július 1-tıl két fıvel
növekszik a helyi rendırırs állománya. A két újonnan érkezett rendır vidéki, így szolgálati bérlakás
igényüket jelentették be az önkormányzathoz. A Vásártéri ltp. 1/2 sz. alatt lévı szolgálati bérlakás
kiutalható részükre augusztus 1. napjától, amíg a gyomaendrıdi rendırırsön teljesítenek szolgálatot.
Kérte a képviselıket, támogassák a lakás kiutalását, és hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
228/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Sallai Albert és Szőcs Gábor részére a
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 1/2. szám alatti szolgálati bérlakást kiutalja 2004.
augusztus 1. napjától mindaddig még nevezettek a gyomaendrıdi Rendırörsön
teljesítenek szolgálatot.
Határidı: azonnal
33. Napirendi pont
Hısök u. 38/a. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a szóban forgó bérlakás bérleti jogviszonya 2004. július 31.
napjáig volt meghosszabbítva Gubucz József részére. A bérlı kérte a lakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítását, mivel lakásproblémáját nem tudta megoldani.
A véleményezı bizottság javasolta a bérleti jogviszony meghosszabbítását 2005. december 31.
napjáig.
Felkérte a képviselıket a javaslat elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
229/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gubucz József részére a Gyomaendrıd,
Hısök u. 38/A. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát 2005. év
december hó 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
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34. Napirendi pont
Liget Fürdı területén álló helyi védett kocsányos tölgy további védelmének biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a fürdı területén a gépház mellett álló védett kocsányos tölgy
idıs korára, tájképi értékére való tekintettel védettségének megtartása indokolt. A balesetveszélyes
helyzetek elkerülése érdekében megoldást jelenthet az állandó védıövezet fenntartása, mely alacsony,
esztétikus léckerítésbıl alakítható ki. Ez felhívja a figyelmet a természeti értékre, s elkerülhetı a tölgy
esetleges késıbbi erıteljes gallyazása is. Mindezen intézkedés természetesen a Liget Fürdı
ügyvezetıjének feladata lesz.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban leírtakkal, úgy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
230/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Liget Fürdı területén a gépház mellett álló
védett kocsányos tölgy körüli állandó védıövezet kialakításával és a tölgyfa koronája alatt
mőködı vendéglátóegység áttelepítésével. Ahol mód van rá, a védıövezet határát a korona
szélességétıl mért legalább 2 méter távolság határozza meg. Egyetért továbbá a tölgyfa
szerkezetének stabilizálása érdekében a három vázág egymáshoz rögzítésével. A képviselıtestület felkéri a Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. ügyvezetı igazgatóját a további intézkedések
megtételére.
Határidık: 2004. szeptember 15. – a három vázág egymáshoz rögzítésének határideje,
2004. november 20. – a vendéglátóhely áttelepülésének és a jelzıkerítés elhelyezésének
határideje
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
35. Napirendi pont
İshonos fafajok telepítése belterületi közterületen; KAC pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium a környezetvédelmi és a vízügyi célelıirányzat terhére pályázati felhívást tett
közzé, por és zajterhelés csökkentése érdekében ıshonos fafajok telepítésére belterületi közterületen.
A támogatás formája vissza nem térítendı, az elnyerhetı támogatás a beruházás teljes költségének 50
%-a, de legfeljebb 5 millió Ft. A saját erı mértéke legalább 50 %. A telepítendı fafajok listáját, és a
telepítés helyszíneit az elıterjesztés részletezi. Az összesen 575 db fafaj telepítésének összköltsége 4
millió Ft, az igényelt támogatás 2 millió, illetve a saját erı 2 millió Ft.
Figyelemmel a véleményezı bizottság javaslatára is, kérte a képviselıket támogassák a pályázat
benyújtását.
Jakus Imre képviselı kérte, hogy a telepítés helyszínei közé a Ridegváros elıtti parkot- kis gyep - is
vegyék be.
Dezsı Zoltán képviselı elmondta, tudomása szerint a virágos köris fafaj pollen kibocsátó, nem biztos,
hogy kellene a várost ezzel fertızni, a pollen érzékeny embernek ez kellemetlenséget okozhat.
Kérdezte továbbá, hogy a saját erı fedezete mibıl kerül biztosításra.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, a saját erı a 2005 évi költségvetésbıl kerülne
biztosításra.
További hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselıket, hogy az elhangzott
vélemények, javaslatok figyelembe vételével hozzák meg határozatukat.
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A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
231/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium környezetvédelmi és a vízügyi célelıirányzat terhére meghirdetett pályázati
felhívásra, Gyomaendrıd város por- és zajterhelésének csökkentése érdekében ıshonos
fafajok telepítésével.
A beruházás bruttó összköltsége (100%)
4. 174. 472 Ft
Igényelt támogatás (50%)
2. 087. 236 Ft
Saját erı (50%)
2. 087. 236 Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı. A pályázat benyújtására 2004. szeptember 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
36. Napirendi pont
Selyem út építésének II. üteme – ÚFCE módosított pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az útfenntartási és fejlesztési célelıirányzat terhére
nyújtanák be ismét pályázatot a Selyem út építésének II. ütemének megvalósítására. Ez év tavaszán az
erre a pályázati felhívásra beadott pályázatunkat forráshiány miatt visszaadták. A pályázati saját forrás
a 2004 évi költségvetésben meghatározott keretbıl biztosított.
Kérte a képviselı-testületet amennyiben egyetértenek a pályázat benyújtásával, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
232/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, a Belügyminisztérium, és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
által közösen meghirdetett „Útfenntartási és –fejlesztési” célelıirányzat (önkormányzatok
közúti infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása) keretére, a Selyem út – útépítés II.
ütemének megvalósítása érdekében.
Az Önkormányzat a saját forrást, a beruházás 35%-át, 10.718.672,3 forintot a 2004. évi
költségvetésében meghatározott keretbıl és lakossági hozzájárulásból 2005. évre biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (65%):
Saját erı (35%):
Ebbıl lakossági hozzájárulás:
Önkormányzati saját erı:

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

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı. 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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37. Napirendi pont
Hantoskerti –holtág szivattyútelepének kapacitásbıvítése – TEKI pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a megyei Területfejlesztési Tanács által a
2004 évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra kiírt pályázati felhívásra pályázatot
nyújtanának be a Hantoskerti –holtág szivattyútelepének kapacitásbıvítése érdekében. A beruházás
bruttó költsége (100%):73.907.488 Ft, a pályázatban igényelt támogatás (80%): 59.125.990 Ft, Saját
erı (20%):
14.781.498 Ft. A saját forrás a 2004 évi költségvetésbıl – szivattyú felújítás –
biztosított.
Kérte a képviselıket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
233/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által a 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatására kiírt pályázati felhívás alapján a Hantoskerti-holtág szivattyútelepének
kapacitásbıvítése érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a felújítás költségeinek 20%-át, 14.781.498 forintot a 2004.
évi költségvetésébıl (6/2004. (III.01.) KT számú rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott
„szivattyú felújítás” keretbıl) biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (80%):
Saját erı (20%):

73.907.488 Ft
59.125.990 Ft
14.781.498 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
38. Napirendi pont
Fazekasi út felújítása – TEKI pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, szintén a megyei Területfejlesztési Tanács által a 2004 évi
területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra kiírt pályázati felhívásra nyújtanának be
pályázatot a Fazekasi út felújítása érdekében. Az igényelhetı támogatás a bekerülési költség 80 %-a.
A beruházás bruttó költsége (100%):36.163.697 Ft, a pályázatban igényelt támogatás (80%):
28.930.958 Ft, saját erı (20%): 7.232.739 Ft.
Érdemi hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
234/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által kiírt, 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatására kiírt pályázati felhívás alapján a Fazekasi út felújítása érdekében.
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Önkormányzatunk a saját forrást, a felújítás költségeinek 20%-át, 7.232.739 forintot a 2004.
évi költségvetésébıl (6/2004. (III.01.) KT számú rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott
„gázközmővagyon értékesítés bevétel” keretbıl) biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
36.163.697 Ft
Igényelt támogatás (80%):
28.930.958 Ft
Saját erı (20%):
7.232.739 Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2004. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
39. Napirendi pont
Mezııri beszámoló
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta a beszámolót.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı jelezte az érintettek felé, hogy az Október 6. lakóteleppel szemben
lévı kiskertekben nagymértékben elszaporodott az aszot, a gazdákat fel kellene szólítani a
gyomirtózásra.
További hozzászólás hiányában a polgármester felkérte a képviselıket a beszámoló tudomásul
vételére.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
235/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a mezııri beszámolót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
40. Napirendi pont
Tájékoztató a lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, 2004 évi költségvetésben a fiatal
házasok elsı lakáshoz jutásának támogatására 12 millió Ft volt elkülönítve. A megadott határidıre 28
kérelem érkezett, a bizottság átruházott hatáskörben azokat elbírálta, és 23 kérelmezınek nyújtott
támogatást. Ebbıl 6- an új családi házat építenek, 17-en pedig vásárlással oldják meg
lakásproblémáikat. A bizottság 5 kérelmet elnapolt az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosításáig – mely rendeletmódosítás a mai ülésen
megtörtént – így ezen kérelmezık részére is megítélhetı a támogatás.
Összegezve: a 12 millió Ft-os keretbıl 8.900.000 Ft került kiosztásra, egy házaspár a megállapított
240.000 Ft támogatást visszamondta, így a maradvány 3.340.000 Ft.
A bizottság nevében kérte a képviselıket a tájékoztató tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
236/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lakásépítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott
önkormányzati támogatásról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
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41. Napirendi pont
Hraskó Jenı kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Hraskó Jenı kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
melyben a Zrínyi u. végén a töltés között lévı közterületbıl kér 1.5 ha nagyságú területrészt. Az
ingatlanon zárt méhes-kertet szeretne kialakítani.
Az önkormányzati törvény értelmében a közterület forgalomképtelen, nem lehet értékesíteni. A
hasonló jellegő tevékenység folytatására a közterület bérlet nyújt lehetıséget.
Mindezekre tekintettel a véleményezı bizottságok nem javasolják a kért terület értékesítését.
A képviselı-testület a véleményezı bizottságok javaslatával egyhangú 16 igen szavazattal egyetértett
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
237/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete az önkormányzat tulajdonában lévı
2092/1 hrsz. alatt nyilvántartott közterületet figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. rendelkezéseire, sem egészében sem megosztás útján keletkezı részeiben
nem értékesíti.
Határidı: 2004. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
42. Napirendi pont
Pályázat önkormányzati épület akadálymentesítésére
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az Esélyegyenlıségi Kormányhivatal pályázatot írt ki az
önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévı középületek akadálymentesítésének támogatására.
A pályázat benyújtása a polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítésére irányulna. Az
elnyerhetı támogatás mértéke a teljes beruházási költség, de maximum 3 millió Ft. A beruházás bruttó
összköltsége 4.2 millió Ft, az igényelt támogatás 3 millió Ft, a pályázati saját erı 1.2 millió Ft,
melynek forrását az ez évi költségvetésbıl kellene biztosítani.
Császárné Gyuricza Éva képviselı, a témához kapcsolódóan az illetékesek figyelmébe ajánlotta az
endrıdi Gyógyszertár épületét, a magas lépcsık miatt, ott feltételen indokolt lenne az
akadálymentesítés kiépítése.
További hozzászólás nem volt a képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal támogatta a pályázat
benyújtását, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
238/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Esélyegyenlıségi Kormányhivatal
által kiírt pályázatra, mely az önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévı középületek
akadálymentesítését szolgálja.
A beruházás bruttó összköltsége: maximum 4.200.000 Ft
Igényelt támogatás:
3.000.000 Ft
Saját erı:
1.200.000 Ft
A pályázat által maximálisan elnyerhetı támogatás 3.000.000 Ft. A fennmaradó 1.200.000 Ft
az Önkormányzat saját ereje, vagy a helyi vállalkozók és/vagy civil szervezetek felajánlása
lehet.

288

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: a pályázat benyújtására 2004. augusztus 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
43. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város közvilágítás korszerősítése, Nagylapos, Kocsorhegy és Öregszılı területén
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Paróczai Zoltán mőszaki ügyintézıt, az elıterjesztés készítıjét,
annak lényegi ismertetésére.
Paróczai Zoltán mőszaki ügyintézı elmondta, a város közvilágítás korszerősítése I. ütemében a fent
említett területeken a régi típusú lámpák cseréje nem történt meg, ezek száma 248 db. A lámpatestek
korszerősítésére árajánlatot tett az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató. Az ajánlat 8 éves futamidıre
vonatkozik, az energia megtakarításból fedeznék a beruházás költségeit, úgy hogy éves szinten az
önkormányzatnak csak bruttó 298.335 Ft többletköltséget kellene fizetnie a csere elıtti közvilágítás
költségéhez képest.
Kovács Mihály képviselı a témához kapcsolódóan kérte, hogy Mikes u és a Táncsics u közötti
szakaszra is kerüljön felszerelésre egy közvilágítási lámpa. Az oszlop rendelkezésre áll.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte képviselı urat, hogy ez irányú kérelmét írásban terjessze a
Városüzemeltetési osztály felé, akik ennek alapján megindítják ez eljárást.
További hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a határozati
javaslatban foglaltakkal egyhangú 16 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
239/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd közvilágítás korszerősítése
II. ütemére vonatkozó Nagylapos, Kocsorhegy és Öregszılı területén megvalósuló
közvilágítás korszerősítését támogatja, és felhatalmazza a polgármestert a közvilágítás
korszerősítésére vonatkozó szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2004. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
44. Napirendi pont
Hısök u. 39. sz. alatti szolgálati bérlakás kérése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Varga István ceglédi lakos kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy részére a Hısök u. 39 sz. alatti szolgálati bérlakást utalja ki 2004. augusztus
15. napjától. Nevezett júdó oktatói feladatokat lát el a helyi Júdó klubban, a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolában és a Kner Imre Gimnáziumban. Ugyanakkor szeptembertıl a gimnázium
kollégiumi nevelıként is fogja foglalkoztatni. A gimnázium javaslatát a kérelméhez csatolta.
A Humánpolitikai bizottság a kérelmet megtárgyalta, és javasolja a képviselı-testületnek a kért lakás
kiutalását a határozati javaslat szerinti feltételek mellett.
Vélemény, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
240/2004. (VII. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Varga István részére 2004.
augusztus 15. napjától 2005 év augusztus hó 15 napjáig, - de maximum addig, amíg
nevezettnek a Kner Imre Gimnáziumnál a közalkalmazotti jogviszonya fennáll – kiutalja a
Gyomaendrıd, Hısök útja 39. szám alatti szolgálati bérlakást.
Határidı: azonnal
További nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt, Dr. Dávid Imre polgármester
megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévı érdeklıdıket van e bejelenteni valójuk.
Hozzászólás hiányában tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése a. pontja alapján
az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor:
1. Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása elleni
fellebbezés
2. Rendkívüli gyermekvédelmi /beiskolázás/ támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása
miatt érkezett fellebbezések
3. Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés
4. Ápolási díj ügyében érkezett fellebbezés elbírálása
5. Közmőfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos fellebbezés
6. Dr. Csorba Csaba jegyzı úr részére jutalom megállapítása

Megköszönte a hozzászólásokat, a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Csíkné Timár Éva
hitelesítı

Timárné Kozma Ágnes
hitelesítı
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