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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. szeptember 30-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Csíkné Timár
Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács
Béla, Knapcsek Béla, Rau József, Timárné Kozma Ágnes, Véháné Szedlák
Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Tóth Lajosné, Szujó Zsolt
osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi Rendırırs parancsnoka, a helyi
és a megyei sajtó képviselıi, érdeklıdı állampolgárok,
Jakucs Mária és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, az
intézmények vezetıit, a rendırparancsnok urat, az osztályvezetıket, és minden kedves megjelent
érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt, 16 fı, ifj. Dógi
János és Kovács Mihály képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték, míg Császárné Gyuricza Éva
képviselı jelezte, hogy késve fog érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Véháné Szedlák Ildikó és Jenei Bálint képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
• Elsıdlegesen szólt arról, hogy az Orosháza város gesztorságával benyújtott „küzdelem a
munka világából történı kirekesztıdés ellen” címő Phare pályázaton 28.831 e Ft –ot nyertünk,
amely 10 fı 18 hónapig történı foglalkoztatását, különbözı informatikai eszközök vásárlását,
képzések, átképzések lebonyolítását teszi lehetıvé. A program 2005. januártól indul, amely
érinti a Mirhóháti úti új idısek otthona építését, beüzemelését – bér és egyéb költségek
kiváltását jelenti.
• A Városi Gondozási Központ által a Szociális és Egészségügyi Minisztériumhoz gépkocsi
beszerzésére benyújtott pályázat szintén eredményes volt, 4 millió Ft támogatást kapott az
intézmény.
• Aláírásra került a Kner Emléktér kialakítására benyújtott és elnyert pályázat támogatási
szerzıdése. A beruházás közbeszerzési eljárásának megkezdése érdekében az elıkészítı
munkacsoport létrehozása önálló napirendként szerepel a mai ülésen.
• A Képviselı-testület döntésének megfelelıen benyújtásra került a települési folyékony
hulladék- szippantó -, szállítójármő beszerzésére vonatkozó pályázat.
További polgármesteri tájékoztatója nem volt, megadta a hozzászólás lehetıségét Paraizs Tamás
fıhadnagy úrnak a helyi Rendırırs parancsnokának.
Paraizs Tamás fıhadnagy egy a hét folyamán történt, kiemelt bőncselekményrıl kívánta tájékoztatni
a jelenlévıket: a Kisréti úton az egyik lakóingatlanba ismeretlen elkövetı bement, ahonnan pénzt és
egyéb értéktárgyakat próbált meg eltulajdonítani. A tulajdonos rajta kapva az elkövetıt, megpróbálta
feltartóztatni, de a dulakodást követıen annak sikerült elmenekülni. A helyi rendırırs a szarvasi
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kollégák segítségével forró nyomos felderítésbe kezdett, amikor is az endrıdi településrészrıl is
hasonló bejelentés érkezett. Az elkövetı személyleírása mindkét esetben megegyezett. ½ óra múlva
sikerült az elkövetıt Mezıtúr irányába elfogni, aki az elıállítást követıen beismerte mind a két
bőncselekmény elkövetését. A szarvasi Bíróság, eddig nem jogerıs ítéletében, 6 év letöltendı
fegyházbüntetésre ítélte. Az elkövetı egy hódmezıvásárhelyi férfi, több mint 30-szor volt már
büntetve.
Mindezt azért tartotta fontosnak elmondani, mert az elmúlt idıszakban, a helyi sajtóban megjelentek
olyan cikkek, amelyek negatívan ítélték meg a rendırség munkáját. Nyilván a fent elmondott eset nem
egy rendkívüli, hiszen ez a rendırség dolga, nem várnak érte semmiféle elismerést. De azért szeretné,
ha a lakosság is tudná, hogy a lehetıségeikhez képest igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a
város lakosai a lehetı legnagyobb biztonságban érezzék magukat.
(Kovács Mihály és ifj. Dógi János képviselık megérkezetek, a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte az alpolgármester urat,
a bizottság elnököket, majd a képviselıket van-e napirend elıtti bejelentenivalójuk.
Dezsı Zoltán képviselı hozzászólásában elsıként a Semmelweis úti útépítéssel kapcsolatban el
kívánta mondani, hogy a 7-10. szám alatti ingatlanok, valamint a Hıterm üdülı és a vele szemben lévı
utca torkolatánál az újonnan elkészült út teljesen szét van taposva. Mindez arra enged következtetni,
hogy nem kellı mőszaki tartalommal történt az út javítása, helyreállítása. Nyilván, hogy az útépítés
költsége valamilyen szintén a város költségvetését is érintette. Annál is inkább, mivel az elmúlt
testületi ülésen is elhangzott, hogy nincs törvényes lehetıség a lakossági hozzájárulás behajtására,
akkor, ha azt a lakosság nem hajlandó befizetni. Természetesen ennek ellenére a hozzájárulás
befizetésére felszólító levelet még ezt megelızıen kiküldte a hivatal az érintett utca lakóinak. Ebbıl
következik a kérdés, hogy ez a lépés jogilag mennyire állta meg a helyét, a törvényességért és a jog
képviseletéért felelıs jegyzı nem kontrollálta kellıen a mőszaki osztály vezetıjének ezen
intézkedését. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, ki fogja a letaposott, leszakadt út helyreállítását – akár
garanciában, akár más módon – anyagilag finanszírozni. Mivel ez az út a fürdı beruházással
kapcsolatos munkák során lett tönkretéve, és ezt befejezve lett újraaszfaltozva, többen - a környéken
lakók – is felvetették, hogy nem-e a fürdı pénzébıl lett az útjavítás megcsinálva. Ugyanakkor a fürdı
üzembe helyezésével nagyon sok mőszaki hiba és kifogás merült föl az átadást követıen, ebbıl
következıen is felmerül a kérdés, hogy nem-e onnan lett kispórolva az útnak az ára.
A továbbiakban megkérdezte, hogy a Hısök úton a Motormúzeummal szemben lévı hársfa kivágására
ki adott engedélyt. Emlékezete szerint errıl nem született testületi döntés. Milyen indokok alapján
került a fa kivágásra, ki és mikor fogja azt pótolni.
A következı kérdése az volt, hogy a Képviselı-testület által a Miss World Hungary gyomaendrıdi
középdöntıjének megrendezésére biztosított 1,5 millió Ft támogatás hogyan került felhasználásra.
Mennyire volt a rendezvény eredményes. Kérdezte ezt azért is, mert ezek a rendezvények nem
belépıdíjasak, egyedül itt nálunk kellett a belépıért fizetni. Ki döntött a belépırıl, és milyen formában
épült ez be az elszámolásba. Ami az errıl készült TV felvételt illeti; látott már ettıl jobbat is.
Végezetül kifogásolta, hogy a polgármesteri beszámolóban nem volt szó a hétvégi jótékonysági
rendezvényrıl, amelynek bevételébıl egy ultrahangos készülék kerülne megvásárlására, a város
lakossága egészségi állapotának javítása érdekében. A rendezvényen sokan hiányolták, hogy a
polgármester nem tette tiszteletét, nem köszöntötte a megjelenteket, nem szólt ennek a rendezvénynek
a fontosságáról, holott tudomása szerint a szerevezık személyesen hívták meg. Valamikor este 10 óra
körüli idıben jelent meg. Ezzel nem személyeskedni kíván, csak a közös ügy érdekében a lakosság
által megválasztott, és felhatalmazott város elsı emberének ezt a fajta hozzáállását kifogásolja.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az utóbbi felvetésre elmondta, a szervezık nem kérték fel a
rendezvény megnyitására, mint magánember vett részt, 10 jegy megvásárlásával támogatta azt. Úgy
gondolja, mint magánember senkinek nem tartozik elszámolással, hogy mit csinál szabadidejében.
A képviselı úr a közérdekő bejelentései, kérdései közül idınként a bizottsági üléseken is feltehetne
néhányat, mert így úgy tőnik, arra vár, hogy a képviselı-testületi ülésen tudjon szerepelni.
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A szépségverseny támogatását illetıen; azt nyolc alkalommal adták a Tv-ben, azt a képviselı-testület
megszavazta, meghívót mindenki kapott, de sokan nem tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt. Ez
viszont mindenkinek a magánügye.
Nem kellene mindig élezni a helyzetet, tegye mindenki a dolgát, nyilván se olyan polgármester, se
olyan képviselı nem volt még, aki mindig mindenkinek megfelelt volna. Az elmúlt idıszakban sok
olyan pozitívumot ért el az önkormányzat, amelyekrıl lehetne beszélni.
(Császárné Gyuricza Éva képviselı megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 19 fı. )
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr további kérdéseire válaszolva elmondta, a Hısök úton az
említett hársfa kivágása engedély alapján történt, szakértıi vélemény alapján. Az eljáró hatóság a
szarvasi jegyzı volt. A fa életveszélyes volt, ezért kellett kivágni. A kivágott fa a fásítás során pótlásra
kerül.
A Semmelweis utcai útburkolást illetıen; mint azt már több fórumon is elmondta, olyan kötelezés, ami
alapján végrehajtási cselekményre került volna sor, az érintett lakosság megkeresését követıen nem
került sor. Mivel nem jött létre az utcatársulás, így az a jogi kényszerítı erı sem jött létre, ami az
utcatársulások esetében biztosítja a végrehajtási cselekményeket. Az említett utca útkezelıje a
Gyomaszolg Ipari Park Kft., - amennyiben az ellenırzés során olyan hibát észlel, - úgy az út
garanciális javítását el fogja végeztetni.
A fürdı beruházás során keletkezett meghibásodásokat érintı kérdésre válaszolva elmondta, a
pályázati pénzek tételes elszámolása megtörtént, a mőszaki ellenır a számlákat igazolta a mőszaki
teljesítés színvonalával együtt, ennek megfelelıen az egész beruházás nyomon követhetı, tételesen
átvizsgálható, amennyiben errıl a képviselı-testület határoz. A beruházás szőkös anyagi lehetısége, a
rendelkezésre álló keretösszeg nem tette lehetıvé, hogy ilyen mőszaki tartalom mellett belsı forrás
átcsoportosítással, ez a színvonal megvalósuljon, megépüljön ilyen szinten ez a fürdı. Egy ilyen
nagyjellegő beruházásnál az elıforduló garanciális problémák természetesen bekövetkezhetnek, fıleg
egy ilyen feszített ütemő munkavégzés mellett. Tudomása szerint a hibák kijavítását a kivitelezı
elvégezte a garanciális idıtartam alatt. Amennyiben a képviselı urat érdekli, a beruházás tételes
elszámolását megtekintheti, adott esetben a képviselı-testület elé is be lehet terjeszteni.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetıje az úttal kapcsolatosan el kívánta mondani, ı
a mai nap folyamán is járt azon az úton, különösebb nagy problémát annak állapotában nem látott. A
fürdı kivitelezıjével a nyomvonalas helyreállításokról szeptember 30-i határidıben állapodtak meg,
mely határidıt a kivitelezı október 15-re kért módosítani.
Azok az utcák, amelyek nem a szennyvízberuházás következtében mentek tönkre, mint például a
Köztársaság út, a nem rendeltetésszerő használat miatt sérültek. Az ott lakó vállalkozó nagy súlyú
tehergépjármővel közlekedik az úton. A Gyomaszolg Kft. az utakat rendbe tette, de, ha továbbra sem
figyelnek rá, ugyanígy használják, nem sokáig fogja bírni. A lakosság is sokat tehetne az utak
állapotának megırzéséért, egy kis odafigyeléssel, akarattal.
Tájékoztatásként elmondta még, hogy 15 szelektív hulladékgyőjtı sziget került kihelyezésre a város
különbözı pontjain. Az ıszi lomtalanítási akció október 11-vel kezdıdik. Végezetül szólt még az
elmúlt napokban, a városi köztemetıben történt családi verekedésrıl.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a Korányi utcában elvégzett kátyúzás,
így marad-e, ugyanis a kerékpárosoknak, motorosoknak életveszélyes. --- Igen, az be fog tömörödni.
Kérdése volt továbbá, hogy a Jóbarát buszmegálló áthelyezése ügyében beadott lakossági kérelemre
mikor érkezik válasz.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, a buszmegálló áthelyezése hosszú évek óta húzódik,
a képviselı-testületnek kell dönteni arról, hogy azt ott megszünteti, és más helyre helyezi át. Ennek
jelentıs anyagi vonzata lenne, amit a költségvetésbe be kell tervezni, a rendelkezésre álló felújításra
szánt keretösszeg terhére.
Czibulka György képviselı ezúton tolmácsolta a Vásártéri lakótelepen élı szülık köszönetét az új,
korszerő játszótér megépítéséért, amit nagy örömmel használnak a gyerekek. Ugyanakkor kérik, hogy
még néhány padot és fát is helyezzenek el, illetve egy ivó kutat, amit a gyerekek is elérnek.
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Tímárné Kozma Ágnes képviselı a Mozgáskorlátozottak Gyomaendrıdi Egyesülete minden tagja
nevében tisztelettel megköszönte a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek az egyesület Hısök u. 56. sz. alatt
lévı irodájánál elkészített felhajtórámpát.
Dezsı Zoltán képviselı a Polgármester úr hozzászólására hangsúlyozta, ı a hozzászólása során a
település lakosságát érintı problémákra, kérdésekre szeretett volna választ kapni. Sajnálja, hogy a
Polgármester ezt minden esetben ellene irányuló személyeskedésnek veszi.
Ismételten kérte, a szépségverseny támogatására adott pénzösszeg felhasználásáról a tájékoztatást.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a szépségverseny egy magánrendezvény volt, a szervezı
döntötte el, hogy szed-e belépıt vagy nem, és ha igen, milyen áron. Az önkormányzati támogatás
feltétele az volt, hogy meghatározott mősoridıben, és TV csatornákon a szépségversennyel
kapcsolatosan a település bemutatása megtörténjen. A település, beleértve a fürdıt, többször is
bemutatásra került, mint amennyi a támogatási szerzıdésben meghatározásra került. Véleménye
szerint az elmúlt idıszakban a befizetett kiadványok, reklámfelületek közül ennek a filmanyagnak volt
a legnagyobb hírértéke.
Poharelec László a Gold Menü Kft. képviseletében kiegészítésként elmondta, a rendezvény
támogatásának elszámolása megtörtént, a számlák a hivatal pénzügyi osztályán megtekinthetık. A
településreklámozásért kért 3 millió Ft-ból 1,5 millió Ft-ot a Gold Menü Kft., és 1,5 millió Ft-ot az
önkormányzat fizetet ki. Személy szerint csak tisztelni és becsülni tudja azt a másik gyomaendrıdi
állampolgárt, aki 1,5 millió Ft-ért a TV1-es csatornáján többször megjeleníti a várost. Nem szólva
arról, hogy a Magyar ATV csatornán kb. 5 alkalommal 30-40 percen keresztül vetítették a településrıl
szóló reklámfilmet, a közvélemény kutatás szerint pedig több mint kétmillió ember nézte a
gyomaendrıdi középdöntıt a TV1-es csatornán - és mindez 1,5 millió Ft-jába került az
önkormányzatnak.
Ami a belépıdíjat illeti, a szépségverseny fináléján Hajdúszoboszlón ugyanúgy 1.000 Ft-os
belépıdíjat kellett fizetni. A két regionális elıdöntın pedig azért nem volt belépı, mert ott a
települések önkormányzatai, illetve a fürdı teljes egészében fizette a teljes költséget.
Babos László képviselı csupán megjegyezni kívánta, hogy Dezsı Zoltán csupán azt észrevételezte,
hogy nem történt tájékoztatás a képviselı-testület felé a szépségverseny megrendezéséhez adott
támogatás felhasználásáról.
Ugyanakkor nem értette, hogy a Polgármester úr miért vesz minden képviselıi felszólalást,
véleménynyilvánítást személyes támadásnak, különösen akkor, ha az negatív, nem az ı munkáját
dicséri.
Együtt kellene dolgozni, és nem egymást minısíteni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı ismételten hangsúlyozta, a szépségversenyre adott támogatás feltételeit, a
támogatási szerzıdést a képviselı-testület jóváhagyta. Ettıl függetlenül annak megvalósulásáról, bár
véleménye szerint, ez eléggé köztudott volt, be lehet számolni, amit a soron következı ülésre be is
fognak terjeszteni.
Dr. Dávid Imre polgármester azt sérelmezte, hogy némely képviselık a hozzászólásaik során csak a
negatívumokról képesek beszélni, az elért eredményeket nem akarják tudomásul venni. Nagyon
könnyő azoknak a képviselıknek, akik listán bejutva, semmiért nem felelve, kritizálják a mindenkori
polgármester munkáját. Reálisnak kellene lenni, a negatívumokat, a pozitívumokkal együtt kellene
említeni. Nem a város fejlıdését mozdítják elıre azzal, ha mindig csak a negatívumokról szólnak.
Bizottsági üléseken kellene ezekrıl a problémákról beszélni, azért vannak ezek az elıkészítı fórumok,
hogy ott az érintett ügyintézık közvetlenül értesüljenek azokról.
Dezsı Zoltán képviselı hangsúlyozta, akár listáról, akár egyéni választókerületbıl jutott be egy
képviselı a testületbe, egyenlı jogok illetik meg attól kezdve, hogy felállt a testület. Nem elsı eset,
hogy ez ezeken a fórumokon hangoztatva lett. Adott esetben a listáról bejutott képviselı is a város
lakossága érdekében cselekszik, a negatívumokat is azért veti fel, mert szeretné, ha azok
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megoldódnának. Természetesen a pozitívumokat is elismeri, de valahol hangot kell adni a
problémáknak is, amely történetesen éppen a lakosságtól érkezik. Egy képviselınek az is a dolga,
hogy ezeket képviselje, nem kellene ezért megszólni, ledegradálni.
Volt már rá példa, hogy bizottsági ülésen vetette fel a problémákat, még sem történt elmozdulás.
Babos László képviselı sértınek tartotta a Polgármester úr megnyilatkozását. A törvény azonos
jogokat és kötelezettségeket ír elı valamennyi képviselı számára. A kritikákat ugyanúgy el kellene
tudni fogadni, mint az elismeréseket, és a város helyi lapjának nemcsak a Polgármester dicséretérıl
kellene szólni, hanem a lakossági panaszokat is meg kellene jelentetni.
Lezárva a témát a polgármester a napirend elfogadására kérte fel a képviselıket. A meghívóban 27.
napirendként feltüntetett „Fı u. 45/1. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása” tárgyú elıterjesztést
javasolta levenni a napirendrıl tekintve, hogy a kérelmezı lakásproblémája idıközben megoldódott,
nem tart igényt a szolgálati lakásra. Ugyanakkor javasolta, hogy 31. napirendként a pályázat
benyújtása AVOP-ra Iskola utca építésének megvalósításra; 32. napirendként elıkészítı munkacsoport
létrehozása a Kner Emléktér kialakítása Gyomaendrıdön elnevezéső építési beruházás közbeszerzési
eljárásának megkezdése érdekében; és 33. napirendként Hısök úti iskola rekonstrukciójára vonatkozó
közbeszerzési eljárás tárgyú elıterjesztések kerüljenek megtárgyalásra.
A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2004. évi költségvetés elsı féléves teljesítése
2. Városi Zene-és Mővészeti Iskola csoportos térítési díj elengedés iránti kérelme
3. Közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése
4. Pénzügyi beszámoló az iskolatej programról
5. Városi Zene-és Mővészeti Iskola óvodákban való csoportos foglalkozások oktatásának
kérelme
6. Városi Zene-és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
7. Városi Családsegítı Központ és Városi Zene-és Mővészeti Iskola kiegészített
intézményi minıségirányítási programjának elfogadása
8. Oktatási intézmények pedagógiai programjának elfogadása
9. Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2003/2004-es tanévrıl szóló
beszámolója
10. Gyomaendrıd Város Közoktatási intézményrendszerének mőködési minıségirányítási
programjának éves felülvizsgálata
11. Kis Bálint Általános Iskola létszámleépítésének újbóli tárgyalása
12. Óvodás korú gyermekek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthonban
13. Járóbeteg szakellátás többletkapacitás pályázata
14. Liget Fürdı pályázata fizioterápiás nem szakorvosi óra megszerzésére
15. Tájékoztatás a központi orvosi ügyelet mőködésérıl
16. Tájékoztatás a városi tüdıszőrés helyzetérıl
17. Gyomaendrıd Város helyi hulladékgazdálkodási tervének kidolgozása, KÖVICEDARFT pályázat
18. A város Hulladékgazdálkodási tervének második fordulós véleményezése
19. Liget Fürdı szennyvíz mérésének megvalósítása
20. Regionális Hulladékkezelı Mő üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás
21. Termıföldek tulajdonjog bejegyeztetése és tulajdonjog megállapítása érdekében
indított eljárások
22. Kettıs állampolgárság megszerzésére vonatkozó jogszabályok megváltoztatásáról
állásfoglalás
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23. „Béke” faház pályázat
24. Békés Megyei Vízmővek Rt. 2005-2008 évre vonatkozó díjszabályzata
25. A Vízmő soron az Október 6. lakótelepen és a Kölcsey F. u. 5. sz. alatt lévı
bérlakások értékesítése
26. Fı u. 39. sz. alatti lakóingatlan értékesítése
27. Corvo Bianco Schuh Bt. Ajánlata
28. Szeretı Zoltán és felesége kérelme
29. Borsos János ajánlata
30. Tájékoztató a LIDL áruház építésének állásáról
31. Pályázat benyújtása AVOP-ra Iskola utca építésének megvalósításra
32. Elıkészítı munkacsoport létrehozása a „Kner Emléktér kialakítása Gyomaendrıdön”
elnevezéső építési beruházás közbeszerzési eljárásának megkezdése érdekében
33. Hısök úti iskola rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás

34. Bejelentések
Határidı:

azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő döntések végrehajtásáról szóló jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket. Megkérdezte az érintetteket, van-e kérdésük, észrevételük a
jelentésben leírtakkal kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a jelentést vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 74/2003.(III.27.), 327/2003.(XII.18.),
23/2004.(I.29.), 41/2004.(III.25.), 85/2004.(III.25.), 108/2004.(IV.15.), 109/2004.(IV.15.),
116/2004.(IV.29.),
118/2004.(IV.29.),
120/2004.(IV.29.),
122/2004.(IV.29.),
129/2004.(IV.29.), 130/2004.(IV.29.), 141/2004.(V.27.), 144/2004.(V.27.), 145/2004.(V.27.),
146/2004.(V.27.), 152/2004.(V.27.), 157/2004.(V.27.), 165/2004.(V.27.), 166/2004.(V.27.),
167/2004.(V.27.),
172/2004.(VI.24.),
173/2004.(VI.24.),
175/2004.(VI.24.),
177/2004.(VI.24.),
192/2004.(VI.24.),
197/2004.(VI.24.),
201/2004.(VII.29.),
204/2004.(VII.29.),
206/2004.(VII.29.),
208/2004.(VII.29.),
215/2004.(VII.29.),
218/2004.(VII.29.),
219/2004.(VII.29.),
221/2004.(VII.29.),
222/2004.(VII.29.),
224/2004.(VII.29.), 231/2004.(VII.29.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról adott jelentést
elfogadta.
Határidı:

azonnal

Ezt követıen Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Dr. Hanyecz Károlyné óvónıt, akit
az Oktatási Miniszter 38 évi eredményes óvodai nevelımunkájának elismeréséül pedagógus szolgálati
érdemérem kitüntetésben részesített.
Dr. Hanyecz Károlyné 1971-tıl dolgozik jelenlegi munkahelyén a Kossuth úti Óvodában. Az
intézmény vezetıje Dr. Hanyecz Károlynét hivatásszeretete, pedagógiai kulturáltsága és a
közoktatásban eltöltött 38 évi eredményes óvodai nevelımunkájának elismeréséül javasolta
kitüntetésre. Nyugdíjazása alkalmából Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében gratulált a
kitüntetéshez és az elkövetkezendı nyugdíjas éveire nagyon jó egészséget és családi boldogságot
kívánt, majd egy virágcsokor kíséretében átnyújtotta a kitüntetést.
Elmondta még, hogy 2004. szeptember elején több nyugdíjas óvodapedagógus is átvehette a Szarvasi
Óvónıképzı Fıiskolán 50 éves aranydiplomáját. Ezúton gratulált nekik, és köszönte, hogy a
gyomaendrıdi gyermekek nevelésében évtizedeken át áldozatos munkájukkal részt vettek: Rajkó
Sándorné, Szabó Incéné, Gácsi Lászlóné, Wagner Józsefné és Puskás Zoltánné.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı a fentieket kiegészítve elmondta, Márton Gábor 60 éves
pedagógiai munkájáért gyémánt diplomát kapott.
A köszöntı után a képviselı-testület rátért az elsı napirendi pont megtárgyalására.
1. napirendi pont
A 2004. évi költségvetés elsı féléves teljesítése
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı-testület figyelmébe ajánlotta a könyvvizsgálói jelentést,
amely az ülés megkezdése elıtt került kiosztásra, majd felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét röviden ismertesse a napirendi pontot.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, az elsı féléves költségvetés a bevétel oldalról a
módosított elıirányzathoz képest 51 %-ban teljesült, a tervezés és a módosítás folyamán sikerült jól
megközelíteni az állami és egyéb bevételek teljesítését. A helyi adóbevételek 45 %-ban teljesültek, az
iparőzési adónál mutatkozó eltérések a második félévre teljesülni fognak. A bevételek nagyban
függnek attól, hogy a fejlesztési elképzelések hogyan valósulnak meg az évben, és az év melyik
szakaszában van az elszámolás.
A kiadási oldalnál megkülönböztetjük a fejlesztési és mőködési kiadásokat. Az utóbbinál, mind a
hivatal, mind pedig a fenntartott intézményeknél a személyi jellegő kiadások és annak járulékai a
tervnek megfelelıen alakultak. Jelentısebb eltérés a tervhez képest a dologi kiadásoknál mutatkozik,
az energiafelhasználás mértékénél. Legnagyobb gondot a gáz áremelkedés okoz, és a magas alapdíjak
az intézményeknél, van intézmény, ahol az éves terv 80 %-a már elköltésre került.
A felhalmozási kiadások 55 %-ban teljesültek, a szennyvízberuházás IV. ütemének elszámolása
november 30., 89 %-os a teljesítés az éves terhez képest. A kommunális hulladéklerakó pénzügyi
elszámolása folyamatban van, a Kner tér beruházás elkezdıdött, befejezés 2005-re áthúzódik. A
Mirhóháti úti új idısek otthona építése második félévben kezdıdött, a hévízkút beruházás
megvalósult, a szelektív hulladékgyőjtı udvar kialakítása szintén megvalósult, a pénzügyi elszámolás
megtörtént.
Összességében, mint ahogy azt a könyvvizsgálói jelentés is kiemelte; kedvezı tényként állapítható
meg, hogy az elsı félévben a finanszírozási képességet hitel igénybevétele nélkül sikerült fenntartani,
ami egy ésszerő és takarékos gazdálkodásnak köszönhetı. A tartalékba helyezett várható kiadások
egyenlıre még nincsenek meg, így elképzelhetı, hogy az egyensúly továbbra is fenntartható lesz.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a kiegészítést, majd elmondta, reméli, hogy az
intézményeknél a magas energiaárak miatt jelentkezı gondok a pótlólagos elosztással, megoldásra
kerülnek. Ha a fürdı 141 millió Ft-os Áfa gondja megszőnne, egészen kedvezıen alakulna a
költségvetés helyzete.
Az egészségügyi gondokságnál komoly gondot jelent a röntgengép meghibásodása, a javítás 7-20
millió Ft körül lenne. El kell indítani az Erzsébet liget rekonstrukcióját is, ahhoz, hogy a május 1-i
rendezvényt már ott tudják megrendezni.
Összegezve azért elmondható, hogy az intézmények, és a hivatal is vigyázott erre a költségvetésre.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hogy a fentiekre, valamint a beszámolóban
leírtakra is figyelemmel fogadják el a költségvetés elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámolót.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 6/2004. (III. 1.) KT számú rendelettel elfogadott
költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. Az államháztartásról szóló
1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a Képviselıtestület a háromnegyed éves költségvetési helyzetrıl.
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Határidı:
Felelıs:

2004. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

2. napirendi pont
Városi Zene-és Mővészeti Iskola csoportos térítési díj elengedés iránti kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt tájékoztassa a jelenlévıket a kérelem
lényegérıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta a Zeneiskola igazgatónıje az önkormányzathoz benyújtott
kérelmében, a csoportos oktatásban megjelenı térítési díjak elengedését kérte. A véleményezı
bizottságok a kérelmet megvitatták, és annak támogatását javasolták, így a térítési díj és tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló rendelet ennek megfelelıen módosításra kerül.
A rendelet 2. §-ban meghatározott térítési díj, illetve a rendelet 3. §-ban meghatározott tandíj
mértékének megállapításának eljárási rendjét is szükséges pontosítani, amely szerint az egy tanulóra
jutó hányad mértékét a Képviselı-testület minden év júliusi testületi ülésén az intézmény által végzett
számítás alapján határozza meg.
A rendelet módosítása azonban nem emeli a térítési-, illetve a tandíj korábban megállapított összegét.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/2004. (…...) KT sz. rendeletét
a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
19/1996.(IX. 30.) KT. sz. rendelet módosításáról
3. napirendi pont
Közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a 239/2004.(VIII. 16.) Korm. Rendelet alapján a
közalkalmazottak egyszeri 6 %-os bérkiegészítésben részesíthetık, amennyiben az
önkormányzatoknál ennek pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A 6 %-ból 1 %-ot biztosít az állam, az
5 %-ot az önkormányzatnak kellene biztosítani. Lehetıség van arra, hogy a 2005-ös költségvetési
évben ez beépüljön a bérkiadások közé.
Az önkormányzat jelen költségvetési helyzete nem teszi lehetıvé a 6 %-os keresetnövelés biztosítását.
Városi szinten az egyszeri többletkiadás 40.143 e Ft kiadást jelentene, melybıl 33.453 e Ft-ot az
önkormányzatnak saját forrásból kellene biztosítani. Mindezek alapján a véleményezı bizottságok
nem javasolták ennek az anyagi tehernek a felvállalását.
Tájékozódása szerint a megyében más települések, fıleg a kisebb települések önkormányzatai szintén
nem vállalták fel az egyszeri bérkiegészítésnek a fedezetét. Azon településeknél, ahol jelentısebb
bérmaradvány van, könnyebb a helyzet, de mivel a költségvetési intézmények elég szoros
költségvetéssel rendelkeznek, így olyan bérmaradvánnyal, ami az 5 %-ot fedezné, nem rendelkeznek.
Ugyanakkor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változása alapján az illetménypótlék
számítási alapja 2004. január 01-tıl 17.100 forint, 2004. július 01-tıl 18.200 forintra változik. 2004.
július 01-tıl bevezetésre kerülı pótlékváltozás elızetes számítások szerint 1.000 E Ft többletkiadást
jelent a 2004.évi költségvetésre, amelynek biztosítása kötelezı az önkormányzat számára.
A képviselı-testület vita nélkül 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a véleményezı
bizottságok javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem tudja biztosítani a 2004. évi
költségvetésbıl a közalkalmazottak részére a 6 %-os keresetnövelés 40.143 E Ft egyszeri
többlet kiadás összegét költségvetési forrás hiány miatt. A keresetnövelés állami támogatása
1 %-os, melynek összege 6.690 E Ft.
Saját forrásból az önkormányzatnak 33.453 E Ft-ot kellene biztosítani.
Határidı:

azonnal

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv. 69. §-ában foglalt illetménypótlék 2004. július 01-tıl
18.200 forintra való változásához szükséges összeget.
2004. július 01-tıl bevezetésre kerülı pótlékváltozás elızetes számítások szerint 1.000 E Ft
többlet kiadást jelent a 2004.évi költségvetésre.
A Képviselı–testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2004. évi költségvetésrıl szóló 6/2004. (III. 1.)
KT. számú rendeleten a változás átvezetésre kerüljön.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

4. napirendi pont
Pénzügyi beszámoló az iskolatej program 2004. május 12.-tıl 2004. június 11.-ig idıszakáról
Beszámoló az iskolatej program 2004. szeptember 01- 2004. december 31. közötti idıszakára

kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a képviselı-testület május havi
ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat csatlakozik az iskolatej programhoz. Az I. idıszak
tekintetében 2004. május 12-tıl 2004. június 11-ig tanítási napokon 1103 fı tanuló számára
biztosították a napi 2 dl iskolatejet. Ezen idıszak tapasztalata azt mutatta, hogy a program jól
mőködik. A II. idıszakban - 2004. szeptember 1. és 2004. december 31. között – az önkormányzat
szintén biztosítani kívánja az önkormányzati fenntartású általános iskolák tanulóinak a napi 2 dl
iskolatejet. Mivel ezen idıszakban az árubeszerzés értéke eléri az egyszerő közbeszerzési értékhatárt
ezért le kellett folytatni az egyszerősített közbeszerzési eljárást. Ennek eredménye a beszámolóból
olvasható. Lényeges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményének lezárást követıen megváltozott a
jogszabály, ami azt eredményezte, hogy az I. idıszakra az önkormányzatot terhelı 235.085 Ft költség,
1.158.510 Ft-ra változott. Annak ellenére, hogy ezen változás a költségvetésben többlet fedezetet
igényel, a városvezetésnek az volt a véleménye, hogy a programot tovább kell folytatni, azt nem kell
leállítani.
Összegezve: amennyiben a képviselı-testület a beszámolót elfogadja, úgy a többletfedezet
kijelölésérıl is gondoskodik.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a beszámolóban leírtakkal, felkérte a képviselıket annak
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Iskolatej program I.
idıszakáról készített pénzügyi beszámolót.
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II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásról készített beszámolót.
Határidı:

elfogadja

az

Iskolatej

azonnal

5. napirendi pont
Városi Zene- és Mővészeti Iskola óvodákban való csoportos foglalkozások oktatásának kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét
ismertesse a kérelem lényegét és a bizottság ezzel kapcsolatos álláspontját.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a zeneiskola kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
melyben kérte a testület hozzájárulását, ahhoz, hogy három óvodában csoportos foglalkozást
tarthasson a délutáni órákban. A bizottság a kérelmet megtárgyalta, és 6 igen és 2 nem szavazattal a
csoportos foglalkozás engedélyezése mellett döntött. Személy szerint nemmel szavazott, annál is
inkább, mert annak idején, amikor az Alapfokú Mővészeti Iskola hasonló kérelemmel élt a testület
felé, az elutasításra került. Ennek ellenére most a bizottság másként szavazott. Véleménye szerint
tartani kellene magunkat a tisztességhez, és egyik iskolának sem kellene ezt engedélyezni.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottság egyhangúlag
a kérelem elutasítása mellett foglalt állást.
Katona Lajos alpolgármester véleménye szerint is tartanunk kellene magunkat a korábbi elveinkhez.
Ne engedélyezzék a zeneiskolának sem a csoportos foglalkozást az óvodákban, ne szimpátia alapján
döntsenek ebben a kérdésben.
Farkas Enikı az Alapfokú Mővészeti Iskola képviseletében elmondta, bizonyára emlékezetes a
képviselı-testület elıtt, hogy kb. 1,5 évvel ezelıtt az iskola felkérte az önkormányzatot, gondolkodjon
el a városban mőködı két mővészeti iskola egyesítésén. Az erre vonatkozó ajánlatát az iskola írásban
is benyújtotta, melyrıl a testület olyan döntést hozott, miszerint nem tartják idıszerőnek az iskolák
egyesítését, mindkettı mőködjön úgy, ahogy azt eddig tette. Tartsák tiszteletben egymás tanszakait, ne
indítsanak egymásra olyat, amely már mőködik a másik intézményben. A két intézményvezetı ennek
megfelelıen ezt írásban is rögzítse. Ugyanakkor az iskola ígéretet kapott arra, hogy az önkormányzat
továbbra is minden lehetséges támogatást megad az iskola részére, egyenlı elbírálásban fog részesülni
a két iskola. A képviselı-testület ezen döntését az iskola egy korrekt, tisztességes döntésnek tartotta, a
két iskola vezetıje meg is tette az ennek megfelelı egyeztetést. A zeneiskolában ének-zene,
képzımővészet és balett tanszak, míg az alapfokú iskolában néptánc, társastánc és modern tánc
tanszak mőködött. Az alapfokú iskola vezetése megértette a zeneiskola helyzetét, miszerint ott is
szükség van csoportos foglalkozásra, ezért aláírásával támogatta, hogy ık is felvegyék a modern tánc
és a bábjáték tanszakot is, ami az alapfokú iskolában már évek óta mőködik.
Tájékoztatásként el kívánta mondani, hogy az idei tanévet változatlan pedagógus létszámmal kezdte
meg az iskola, majd közülük két fı szeptember 1-tıl a zeneiskolánál folytatja munkáját a meglévı
gyermeklétszámmal együtt. Ez a változás az iskola mőködésében és gazdasági helyzetében
fennakadást nem okozott.
A fentiekben említett ígéret reményében az iskola májusban kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
hogy engedélyezze részükre az óvodákban való csoportos foglalkozás tartását. Akkor ezt a kérelmüket
elutasították, ezzel szemben, ha a Városi Zeneiskola most benyújtott ilyen irányú kérelmét még is
elfogadnák, azzal a korábbi ígéret sérülne.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában a döntés meghozatalára kérte fel a
képviselıket. Figyelemmel a véleményezı bizottságok, valamint a bizottság elnökökbıl álló
munkacsoport javaslatára a II. határozati javaslatot tette fel szavazásra, miszerint a képviselı-testület
nem engedélyezi a zeneiskolának az óvodákban való csoportos foglalkoztatások megtartását.
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A képviselı-testület a fenti javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem engedélyezi a Városi Zene-és Mővészeti
Iskola részére az óvodákban való csoportos foglalkozások megtartását.
Határidı:

azonnal

6. napirendi pont
Városi Zene-és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a fenti hozzászólásában az alapfokú mővészeti iskola képviselıje
is utalt arra a megállapodásra, melyben a két iskola megegyezett abban, hogy nem indítanak egymásra
olyan szakokat, ami a másik iskolánál már mőködik. Ez a megállapodás ebben a tekintetben ezt
követıen is megállja a helyét, ez azonban nem jelenti azt, hogy ha az önkormányzat, vagy a zeneiskola
felé olyan szándék érkezik, egy magas színvonalon folytatott képzést végzı pedagógustól, hogy be
szeretne integrálódni a zeneiskolába, azt el kell utasítani, nem kell foglalkozni a kéréssel. Konkrétan a
Színfolt Mazsorett Csoport, a Komédiás kör és a Rumba Táncsport Egyesület vezetıi – elızetesen
egyeztetve a zeneiskola igazgatójával - személyesen keresték fel a Polgármestert azzal, hogy a
jövıben a zeneiskola keretein belül szeretnék a képzést végezni. A döntés a képviselı-testület
kompetenciájába tartozik. A véleményezı bizottságok, tiszteletben tartva a két iskola közötti
megállapodást is, ezt a szándékot fogadták, és javasolták az iskola tevékenységi körének kibıvítését
ezekkel a képzésekkel. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a zeneiskola tudatosan, elıre megfontoltan
rászervezne az alapítványi iskolára, a képviselı-testület pedig nem tartaná magát a korábbi
döntéseihez, hiszen sem az általa finanszírozott képzés tekintetében, sem pedig az alapítványi
iskolának nem engedélyezte az óvodákban a csoportos foglalkozás tartását.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, itt egy megváltozott helyzetrıl van szó, ugyanis az
alapítványi iskolánál a vezetı távozása miatt kialakult bizonytalanság miatt az addig ott mőködı
csoportok vezetıi úgy döntöttek, hogy a további biztos mőködés érdekében átkérik magukat a Városi
Zeneiskolához. Az önkormányzatnak ezen körülményeket figyelembe véve biztosítani kell a csoportok
számára a mőködés lehetıségét, ez elıl elzárkózni nem lehet.
Személy szerint egyetértett a véleményezı bizottságok javaslatával, miszerint az iskola tevékenységi
köre kerüljön kibıvítésre.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az alapító okiratba a néptánc tanszak azért került
bevételre, mert, ha adott esetben az alapítványi iskola mőködésénél valamilyen zavar keletkezik úgy a
városnak kötelessége azt felvállalni, tovább biztosítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy most a
zeneiskola azt el akarja indítani, hiszen képzett pedagógussal sem rendelkezik.
Dezsı Zoltán képviselı a fenti hozzászólásokra reagálva elmondta, a híresztelésekkel ellentétben az
alapítványi iskolánál nincs semmiféle probléma. Az iskola igazgatója ment el, a pedagógusok ugyan
úgy megmaradtak, nagy létszámú beiratkozás volt, a munka ugyan úgy folyik tovább. Egyedül a
színjátszókör és a mazsorett csoport vált ki, ez azonban nem befolyásolja az alapítványi iskola
mőködését, mivel azt az alapítvány kuratóriuma mőködteti, ott pedig változás nem történt. Tehát
semmi nem indokolja azt a félelmet, hogy a néptánc oktatással bár mi is történne.
Farkas Enikı megerısítette a képviselı úr által elmondottakat, ha az iskola megkapja az
önkormányzattól azt a támogatást, amit eddig, úgy semmi problémájuk nem lesz.
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a jövı évi támogatást nagyban befolyásolja majd, hogy az
önkormányzat költségvetési helyzete hogyan alakul.
Holubné Hunya Anikó a zeneiskola igazgatója hangsúlyozta, az iskola tartotta magát a
megállapodáshoz, hiszen nem indítottak olyan tanszakokat, ami a megállapodásban szerepel.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint az alapító okirat elfogadásával egyik iskola
érdekei sem sérülnek, a város lakói pedig mind kettıvel jól járnak, hiszen a gyerekek változatlanul oda
járnak, ahová akarnak. Nyilván, ha az alapítványi iskolában továbbra is színvonalas lesz az oktatás, az
aki most oda jár, nem fog átmenni a városi zeneiskolába. Továbbra is jó döntésnek tartotta, hogy egyik
iskolának sem engedélyezték az óvodai csoportos oktatást, maradjon meg mindkét iskola a saját
keretei között, tartva magát a korábbi megállapodáshoz.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal támogatta a városi zeneiskola alapító okiratának
módosítását az elıterjesztés szerint, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti
Iskola 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat 3./ pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg kerül:
3./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
3.1. Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 801120
TEAOR: 8011 Alapfokú mővészeti oktatás
1. Zenemővészeti Ág
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai:
zongora-, hegedő-, fafúvós-, (furulya, fuvola),
rézfúvós-, (trombita, klarinét, szaxofon, kürt,
harsona), ütıs-, gitár- és tangóharmonika
tanszak
- Népzene hangszeres tanszakai:
népi hegedő, citera
- Jazz-zene hangszeres tanszakai:
gitár, harsona, dob- és más ütıhangszerek
- Elektroakusztikus zene hangszeres tanszakai: szintetizátor
2. Táncmővészeti Ág
- Balett tanszak
- Modern kortárs tánc tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
3. Képzı és iparmővészeti Ág
- Képzımővészet tanszak:
- Iparmővészeti tanszak:

grafika, festészet,
tőzzománc készítés, kerámia

4. Színmővészeti-bábmővészeti Ág
- Színjáték tanszak
- Bábjáték tanszak
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
3.2. Alaptevékenységét az alábbi területeken látja el:
3.2.1. Gyomaendrıd Város közigazgatási területén az alapfokú zenemővészeti, táncmővészeti,
képzı- és iparmővészeti, színmővészeti-bábmővészeti képzés.
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3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Öcsöd községben alapfokú táncmővészeti képzés, Helye: Általános Iskola 5451
Öcsöd Köztársaság u. 37-39.
Cserkeszılı községben alapfokú táncmővészeti illetve képzı- és iparmővészeti
képzés, Helye: Általános Iskola 5465 Cserkeszılı Köztársaság tér
Szeghalom Városban alapfokú táncmővészeti képzés, Helye: Általános Iskola 5555
Szeghalom Dózsa u.13-17.

A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
MÁK felé jelentse.
Határidı:

Azonnal

7. napirendi pont
Városi Családsegítı Központ és Városi Zene- és Mővészeti Iskola kiegészített intézményi
minıségirányítási programjának elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a két intézmény minıségirányítási programja azzal a
megkötéssel került elfogadásra, hogy mindkét program minıségfejlesztési rendszerét tárgyaló részét
2004. augusztus 31.-ig az intézményi mőködés egész területére kiterjesztve a
folyamatszabályozásokkal ki kell egészíteni. Az intézmények a megadott határidıre a programot
átdolgozták, kiegészítették, amelyrıl megállapításra került, hogy azok a jogszabályi elıírásoknak, az
önkormányzati minıségirányítási programban az intézményekre vonatkozó elıírásoknak mindenben
megfelelnek, azzal összhangban állnak.
Kérte a képviselı-testületet az átdolgozott programok elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

258/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Városi Zene- és
Mővészeti Iskola 206/2004. (VII.29.) KT. sz. határozat II. pontja szerint átdolgozott
minıségirányítási programját.
Határidı:

azonnal

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Városi Családsegítı
Központ 206/2004. (VII.29.) KT. sz. határozat V. pontja szerint átdolgozott
minıségirányítási programját.
Határidı:

azonnal

8. napirendi pont
Oktatási intézmények pedagógiai programjának elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint az elıterjesztésbıl is olvasható a Kner Imre Gimnázium
és a Városi Zene-és Mővészeti Iskola pedagógiai programjának szakértıi felülvizsgálata megtörtént, a
szakvélemény a programok elfogadását javasolja a képviselı-testületnek.
A Kis Bálint Általános Iskola valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola vonatkozásában a
pedagógiai programok véleményeztetése 2005. júliusában a 2005/2006-os tanév kezdetére kerül
elvégeztetésre.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
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A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

259/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szakértıi véleménnyel
összhangban jóváhagyja a Városi Zene- és Mővészeti Iskola pedagógiai programját, azzal a
feltétellel, hogy az intézményvezetı módosítja a pedagógiai programot a szakvéleményben
foglaltaknak megfelelıen.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Holubné Hunya Anikó
intézményvezetı asszonyt, hogy a pedagógiai program módosítását 2004. október 31.-ig a
szakvéleményben foglaltaknak megfelelıen hajtsa végre.
Határidı:
Felelıs:

2004. október 31.
Holubné Hunya Anikó igazgató

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szakértıi véleménnyel
összhangban jóváhagyja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
pedagógiai programját.
Határidı:

azonnal

III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola 8
osztályra kiterjesztett pedagógiai programjának szakértıi véleményeztetését a törvényben
elıírt határidıt követıen 2005. júliusában a 2005/2006-os tanév kezdetére végezteti el.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy a 2005. évi költségvetés tervezésekor közoktatási szakértıi munka díjazására
150.000.-Ft elıirányzatot biztosítson.
Határidı:
Felelıs:

Elıirányzat biztosítása: 2004. október 01.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

Határidı:
Felelıs:

Pedagógiai program véleményeztetése: 2005. június 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthon 8 osztályra kiterjesztett pedagógiai programjának szakértıi
véleményeztetését a törvényben elıírt határidıt követıen 2005. júliusában a 2005/2006-os
tanév kezdetére végezteti el.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy a 2005. évi költségvetés tervezésekor közoktatási szakértıi munka díjazására
100.000.-Ft elıirányzatot biztosítson.
Határidı:
Felelıs:

Elıirányzat biztosítása: 2004. október 01.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

Határidı:
Felelıs:

Pedagógiai program véleményeztetése: 2005. június 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

9. napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2003/2004. tanévrıl szóló beszámolója
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Dr. Kovács Béla képviselı, mint az iskola igazgatója szóbeli kiegészítésként elmondta, az országban
a 175 vegyes típusú középiskola közül a gimnázium országos elsı helyezett lett.
Dr. Dávid Imre polgármester gratulált az elért eredményhez. Ezen túlmenıen érdemesnek tartotta
szólni az iskolán belül végzett felmérésrıl is.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a bizottság pozitívan értékelte a
gimnázium elmúlt évi munkáját, külön figyelemmel az országos elsı helyezésre, illetve az iskolában
elıször készített klímateszt eredményére. Az iskolát használók közepes, illetve erısnek ítélik, a
légkört is megfelelınek tartják, illetve az iskola motiváló légköre is pozitív, valamint a
továbbtanulásra való felkészítésben nagy szerepet tulajdonítanak az iskolának, és a tudás
megszerzésére való igény kialakításában is majdnem 60 %-os eredményt értek el.
Összegezve mindezen tények az iskola eredményességét bizonyítják. A bizottság nevében a
beszámolót elfogadásra javasolta.
A képviselı-testület a fentiekre is figyelemmel egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Dr Kovács
Béla
a
Kner Imre
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
intézményvezetıjének beszámolóját a 2003/2004. tanévrıl.
Határidı:

azonnal

10. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Közoktatási
programjának éves felülvizsgálata

intézményrendszerének

mőködési

minıségirányítási

Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzati
közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjának 2003/2004.
tanév II. félévérıl szóló felülvizsgálatát.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbiakban módosítja az
Önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programját:
< 3.1.3. A közoktatási intézményhálózat bemutatása Óvodai nevelés szövegrész a
„Gyomaendrıdi Margaréta Óvodai Oktató KHT” elnevezéssel egészül ki.
< 3.1.3. A közoktatási intézményhálózat bemutatása Óvodai nevelés Nem az önkormányzat
fenntartásában mőködı óvodák szövegrészbıl törlésre kerül a közoktatási megállapodás
mondatrész és helyébe az alábbi szöveg kerül: „közhasznúsági szerzıdéssel”
< 3.1.3. A közoktatási intézményhálózat bemutatása Általános Iskolai Oktatás szövegrészben
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda elnevezésbıl törlésre kerül az „és Óvoda” szövegrész.
< 4.1. Fenntartó irányításból adódó feladatok pontban a helyszíni ellenırzések idıpontja a
következıképpen alakul:
„ Tanítási év I. félév szeptemberében:
- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
- Kis Bálint Általános Iskola
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Tanítási év I. félév októberében:
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- Városi Zene- és Mővészeti Iskola
- Városi Családsegítı Központ”
< 4.2.2. Évente megvalósuló szakmai ellenırzési tevékenység A/ pontjának elsı mondata a
következı mondatrésszel egészül ki: „ a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézményvezetıje 2004. augusztus 31. napjáig „.
< 4.2.2. Évente megvalósuló szakmai ellenırzési tevékenység A/ pontja kiegészül az
intézmények számára elıírt mérések megnevezésével:
Általános iskolák esetében
- környezeti nevelés hatásfoka: erkölcsi tudatosság, szociális kompetenciák mérése;
-alapkészségek mérése;
- tantárgyi tudásszint mérése
- a pedagógiai hozzáadott érték becslése
- partner elégedettség mérése
Gimnázium esetében
- tantárgyi tudásszint mérése
- a pedagógiai hozzáadott érték becslése
- partner elégedettség mérése
Városi Zene és Mővészeti Iskola esetében
- tantárgyi tudásszint mérése
- partneri elégedettség mérése
Városi Családsegítı Központ esetében:
- partneri elégedettség mérése
<4.4.2. Évente megvalósuló pénzügyi ellenırzések utolsó mondata törlésre kerül.
< Az Éves Munkaterv a 2004/2005., a 2005/2006., 2006/2007., 2007/2008. tanévre
vonatkozóan a táblázat kiegészül az évente megvalósuló pénzügyi ellenırzés idıpontjával:
- : 2005. 01. hó, 2006. 01. hó, 2007. 01. hó. 2008. 01. hó;
Határidı:

azonnal

11. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola létszámleépítésének ismételt megvitatása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményezı bizottságok által is támogatott határozati
javaslat szerint a Kis Bálint Általános Iskolában a 2004/2005. tanévben az induló feladat
feltételrendszerének megvizsgálása után a feladatnövekedés következtében nem írnak elı
létszámleépítést. Viszont az új feladat ellátására az intézményvezetı által kért pótelıirányzatot a 2004.
költségvetési évre nem biztosítják, mert az új feladat az intézmény tervezett költségvetésében
többletkiadást nem eredményez.
Felkérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a fenti határozati javaslattal, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 204/2004. (VII.29.) KT. sz.
határozat II. pontja szerint a Kis Bálint Általános Iskola 2004/2005. tanévben induló feladat
feltételrendszerének megvizsgálása után a feladatnövekedés következtében létszámleépítést
nem ír elı.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az új feladat ellátására az
intézményvezetı asszony által kért pótelıirányzatot a 2004. költségvetési évre nem biztosítja,
mert az intézmény által 2004/2005. tanévtıl ellátott feladat az intézmény tervezett 2004. évi
költségvetésében többletkiadást nem eredményez.
Határidı:

azonnal

12. napirendi pont
Óvodás korú gyermek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthonban
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola igazgatója Sípos Dániel Gyomaendrıd, VII. ker. 85.
sz. alatti gyermek diákotthoni elhelyezésének engedélyezését kérte a fenntartó önkormányzattól.
Kérte a képviselıket az engedély megadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi Sípos Dániel (an:
Csavajda Terézia, születet: Békéscsaba, 1998. 09. 04.) Gyomaendrıd, VII. ker. 85. szám alatti
gyermek diákotthoni elhelyezését a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthonban a
2004/2005. oktatási évben.
Határidı:

azonnal

13. napirendi pont

Járóbeteg szakellátás többletkapacitás pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Városi Egészségügyi Intézmény a járóbeteg szakellátás
többletkapacitásának befogadásához pályázatot kíván benyújtani, melyhez a képviselı-testület
hozzájárulását kéri. A Humánpolitikai Bizottság javasolja a hozzájárulás megadását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény a 11/2002. (III. 26.) EüM rendeletben és az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendeletben
megfogalmazottak alapján pályázatot nyújtson be, a járóbeteg szakellátás
többletkapacitásainak befogadásához.
Határidı:

azonnal

14. napirendi pont
Liget Fürdı pályázata fizioterápiás nem szakorvosi óra megszerzésére
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ahogy az elıterjesztésbıl is olvasható, a fürdı évek óta
pályázik a fizioterápiás nem szakorvosi óra megszerzésére, ami eddig nem járt sikerrel, mivel
az OEP a lakosság arányos normatív órát, és a pályázaton elnyerhetı többletkapacitást a
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szakrendelınknek biztosítja. Ebben az évben is lehetıség van pályázni, mely pályázatot a
Liget Fürdı Szolgáltató Kft. elkészítette, és ennek benyújtásához kéri a képviselı-testület
támogatását. Túl sok esélyt nem látnak, a pályázat elnyerésére, éppen ezért a jövıre
vonatkozó elképzelés, hogy ezt a szakellátást a szakrendelıbıl a fürdıbe helyezik át, a
szakrendelı felügyelete mellett. Az eddig benyújtott pályázatok elutasításának indoka eddig
az volt, hogy két helyen a városban nem lehet ugyan azon szakellátás. A fürdıben a szükséges
gépek, eszközök rendelkezésre állnak, így a kapacitás növelés érdekében ezt meg kell
lépnünk.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú
19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrıdi Liget Fürdı
Szolgáltató Kft. az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendeletben és a 11/2002. (III. 26.) EüM
rendeletben meghatározottak alapján pályázatot nyújtson be, egészségügyi szakellátási
többletkapacitás befogadásához.

Határidı:

azonnal

15. napirendi pont
Tájékoztató a központi orvosi ügyelet mőködésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az egészségügyi intézmény igazgató fıorvosa beszámolt a
vállalkozásba adott orvosi ügyelet elmúlt kéthavi munkájáról. Különösebb gond, probléma a
feladatellátással nincs. A vállalkozó Dévaványa önkormányzatával végül nem kötött szerzıdést az
ügyelet ellátására.
A véleményezı bizottság javaslatával egyetértve, javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Dr.
Gedei Margit igazgató fıorvosnak az orvosi ügyelet munkájáról készített
beszámolóját.
Határidı:

azonnal

16. napirendi pont
Tájékoztatás a városi tüdıszőrés helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az endrıdi településrészen a
tüdıszőrés már évek óta augusztus hónapban kerül megtartásra, melynek lebonyolítása nem okoz
különösebb gondot, mivel a Déryné Közösségi Házban viszonylag kulturált körülményeket tudunk
biztosítani. Sokkal rosszabb a helyzet a gyomai városrész tekintetében, itt ugyanis általában november
végétıl, december 20-22. napjáig tart a tüdıszőrı vizsgálat idıpontja, amikor sajnos már hideg van, és
főteni kell.

319

Nem magával a főtés tényével van a probléma, hanem annak körülményeivel, illetve az egész
épülettel, ahol ilyenkor a szőrést le tudjuk bonyolítani, azaz a Mirhóháti u. 11. szám alatt található
épülettel.
Elıször 2000-ben kértük a tüdıszőrı állomást, hogy településünk lakosságának szőrését egy idıpontra
és lehetıleg nyárra tervezzék, mert a nyári, szünidıben esetleg iskolai épületben is le lehetne
bonyolítani azt. A település egészére kiterjedı összevont szőrést végleg elvetették, és akkor abban az
évben az elıre elkészített szőrési tervre való hivatkozással az idıpont változtatást sem tartották
kivitelezhetınek.
Ez év elején ismét kértük a tüdıszőrı állomást a szőrés idıpontjának átütemezésére, melyre azt a
választ kaptuk, hogy azt csak a 2005-ös évre készítendı szőrési tervben tudják figyelembe venni, de
csak úgy, hogy a két településrész közötti idıpontot felcserélik, azaz augusztus elsı három hetében
lenne a gyomai városrész szőrése, míg az endrıdié valamikor december 1. és 20. között.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Tájékoztatás a városi
tüdıszőrés helyzetérıl” készített tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı:

azonnal

17. napirendi pont
Gyomaendrıd Város helyi hulladékgazdálkodási tervének kidolgozása KÖVICE-DARFT
pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy
tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Csányi István bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács közzétette a Környezetvédelmi és Vízügyi Célelıirányzatból (KÖVICE)
2004. évben hulladékgazdálkodási tervezési és kapcsolódó feladatok támogatására vonatkozó
pályázati felhívását. Az ezen célra rendelkezésre álló keret összesen 19,8 M Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. Az igényelhetı támogatás mértéke: az igazolt
költségek 50%-a, legfeljebb 5 millió Ft. A pályázat beadási határideje: 2004. szeptember 30.
A pályázati felhívásra Gyomaendrıd Város helyi hulladékgazdálkodási terve kidolgozási költségének
támogatására nyújtanánk be pályázatot. A terv jelenleg véleményezés alatt áll, végleges formában való
kihirdetése még nem történt meg.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság véleményezésre alkalmasnak tartotta a
hulladékgazdálkodási tervet, és javasolja a Képviselı-testületnek a pályázat benyújtását.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
268/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt, Környezetvédelmi és Vízügyi célelıirányzat 2004. évi támogatásainak
elnyerésére kiírt pályázati felhívás 2. jogcíme alapján Gyomaendrıd Város helyi
hulladékgazdálkodási tervének kidolgozására.
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Önkormányzatunk a saját forrást, a tervezési munka költségeinek 50%-át, 437.500,- forintot a
2004. évi költségvetésébıl ((6/2004. (III. 01.) KT számú rendelet) biztosítja.
A tervezés költsége (100%):
Igényelt támogatás (50%):
Saját erı (50%):

875.000 Ft
437.500 Ft
437.500 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı:
Felelıs:

2004. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

18. napirendi pont
Települési Hulladékgazdálkodási Terv második fordulós véleményeztetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy
tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Békés Mérnök Kft.
szerzıdésében vállalt kötelezettségének eleget téve elkészítette a település Hulladékgazdálkodási
Tervét. A dokumentáció tervezete a Képviselı-testület 2004. júliusi ülésén megvitatásra került. A
tervezet további véleményeztetése a korábbiakban meghatározott ütemezés szerint és a
hulladékgazdálkodási törvényben foglaltak alapján történik.
A törvény értelmében „a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek
tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei
önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a környezetvédelmi felügyelıségnek véleményezésre
megküldi.”
A véleményezést követıen a tervezet a novemberi közmeghallgatáson kerül megvitatásra.
A végleges változatot a Képviselı-testület decemberi ülésére terjesztjük elı, ekkor kerülhet
elfogadásra a Hulladékgazdálkodási Tervvel kapcsolatos rendelet.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság a terv 42/63. oldalán „a város belterületének 100 %án kiépült a csatornahálózat” szöveget az alábbira javasolja cserélni: „a város belterületének
csatornahálózat kiépítettsége megközelíti a 100 %-ot.”
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
269/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a település Hulladékgazdálkodási Tervét további
véleményezésre alkalmasnak találja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervezetet küldje meg az érintett
települések, a megyei önkormányzat és a környezetvédelmi felügyelıség részére egyeztetésre.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

19. napirendi pont
Liget Fürdı szennyvíz mérésének megvalósítása
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a fürdıben keletkezı
szennyvíz mennyiségének megállapítása nem lehetséges, hiszen egy része a szennyvízcsatornába,
másik része a holtágba kerül. Mivel pontos mérést csak a bekerülı ivóvízen és a termálvízen lehet
végrehajtani a szennyvízcsatornába kerülı szennyvíz mennyiségét csak becsülni lehet.
A Békés Megyei Vízmővek Rt. levélben kereste meg a Liget Fürdı vezetését és hivatalunkat, mint
tulajdonost, hogy a szennyvízcsatornába kerülı szennyvíz után fizetendı csatornadíjat ki kívánja
számlázni. Ezen szennyvíz pontos mértékének megállapításában azonban vita alakult ki. A Liget
Fürdı elkészíttette a fürdı belsı vízháztartási blokksémáját a pontos birtokviszonyok, a létesítmények,
mérési helyek, közmővek feltüntetésével és egy megvalósulási tervet a szennyvíz pontosabb
mérésének megoldása érdekében. Amíg a megoldás nem kerül kivitelezésre a Békés Megyei
Vízmővek Rt. heti rendszerességgel a becsült lakossági szennyvízbebocsátással csökkentett „H” jelő
átemelı vízforgalma alapján kiszámlázza a Liget Fürdı részére a szennyvizet.
A megbízott tervezı három alternatívát dolgozott ki a szennyvíz mérésének meghatározására. Egyrészt
kivonhatjuk a bejövı víz mennyiségébıl a holtágba kerülı vizeket, vagy egyszerően a kimenı
szennyvizet kell megmérnünk. Mindegyik alternatívánál a mennyiség a mérés elve alapján több mérı
által mért mennyiség különbözetének és a különbségek összegének képzésével állapítható meg. Az
alternatívákat a Vízmővek Rt. véleményezte, és állásfoglalásuk szerint a C. változat felel meg az
érvényben lévı jogszabálynak és megvalósítása nem ad okot további vitákra.
A tervezı által elkészített vízforgalmi blokksémák alapján a változatok költségesítése során is a C.
változat bizonyult legkedvezıbbnek. Az A. alternatíva, amely a bejövı ivóvíz és termálvíz mérését
célozza összesen 8 db mérési pont kiépítését teszi szükségessé. A B. alternatíva, amely összesen 11 db
mérési pont kialakítását teszi szükségessé a legköltségesebb. A C. alternatíva 2 helyre hozza össze a
kimenı szennyvizeket, így csak 2 db mérési helyet kell megvalósítani. Ezen alternatíva bekerülési
költsége az elızetes tervezıi becslés alapján mindösszesen 4.500-5.000 e Ft lenne.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi javaslatot
tette. A Liget Fürdı területén található egységeket le kell választani a fürdı rendszerérıl. A magán
ivóvíz felhasználók és szennyvízkibocsátók önállóan építsék ki csatlakozásukat, vagy almérıvel
határozzák meg víz- és szennyvízforgalmukat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
270/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdı szennyvíz mérésének megvalósítására
a C. változatot tartja elfogadhatónak, melyben 2 db szennyvíz mérési pont kerülne
kialakításra. A Képviselı-testület a megvalósításhoz szükséges forrást a 2005. évi
költségvetésbıl biztosítja a Liget Fürdı Kft. részére.
A Képviselı-testület utasítja a Liget Fürdıt Kft.-t, hogy a területén található magán ivóvíz
felhasználókat és szennyvíz kibocsátókat kötelezze arra, hogy önállóan építsék ki
csatlakozásukat.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

20. napirendi pont
Regionális Hulladékkezelı Mő üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztés röviden
tartalmazza, hogy a közbeszerzési eljárás hol tart, ki készíti az ajánlati felhívást. A próbaüzemmel
párhuzamosan a 9 település a Tender-Co. Kft. ajánlatát fogadta el az üzemeltetı kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Figyelembe véve a próbaüzem idıtartamát a
közbeszerzési eljárást 2004. év végéig le kell folytatni.
A közbeszerzési eljárás gyorsított lefolytatása érdekében szükséges, hogy az ajánlati dokumentációt,
az egyeztetési anyagokat és az ajánlatok véleményezését és elbírálását a 9 polgármesterbıl álló
Beruházási Munkacsoport végezze. Ezért a települések Képviselı-testületei megbízzák a
polgármestereket a bíráló bizottságban való részvétellel, és a teljes jogkörrel való képviselettel.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az
elıterjesztést megtárgyalta és elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
271/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete meghatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy
a Gyomaendrıdi Regionális Hulladékkezelı Mő üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerzıdés
megkötésére létrejött bíráló bizottságban teljes jogkörrel tagként részt vegyen.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2005. január 15.

21. napirendi pont
Termıföldek tulajdonjog bejegyeztetése és tulajdonjog megállapítása érdekében indított
eljárások
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy egy hosszú per lezárása felé
haladunk, mely az önkormányzatra nézve sajnos nem pozitív. Ugyanis nem tartja valószínőnek, hogy a
közigazgatási per lezárásaként megkapott Legfelsıbb Bírósági ítélet egy tulajdonjogi perben
lényegesen megváltozna. A közigazgatási per lezárult, ennek megfelelıen a tulajdonjogi per is
megindulhatott. Ezen tulajdonjogi per tekintetében a Békés Megyei Bíróság meghozta határozatát,
figyelembe véve a Legfelsıbb Bíróság döntését, elutasította az önkormányzat tulajdonjogi igényét. A
jogorvoslat lehetısége megvan, ugyanúgy a Legfelsıbb Bírósághoz kerül a fellebbezés. Túl nagy
esélyét nem látja annak, hogy az önkormányzat pernyertes legyen. Az elıterjesztést tárgyaló
bizottságoknak mégis az volt a véleményük, hogy az önkormányzat a fellebbezési lehetıségét is
merítse ki. Adott esetben, ha felmerül valamilyen új tény, akkor azt tárgyalásig keresetében ismertetni
tudja a Legfelsıbb Bírósággal. Még egy lehetıség szerepel az elıterjesztésben, hiszen annak idején az
önkormányzat benyújtotta méltányossági kérelmét az akkori privatizációért felelıs tárca nélküli
miniszterhez. Mivel a peres eljárás még nem zárult le, ez a kérelem még függıben van. Amint a peres
eljárás lezárul, ennek függvényében ismételten fel lehet eleveníteni ezen méltányossági kérelmet.
Természetesen az 1700 ha kivonására már nincs lehetıség. Azokat a területeket adta az önkormányzat
tulajdonába a miniszter, amely városépítési szempontból jelentıs területnek minısül. A jogorvoslati
eljárás jelentısége egyben az is, hogy a Képviselı-testület újból áttekintse az 1700 ha-t, és a
méltányossági kérelem során kiválogassa azon területeket, melyet úgy ítél meg, hogy
településfejlesztés szempontjából jelentısége van.
Kérné a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy hagyja jóvá a jogorvoslat benyújtását.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı a fellebbezés benyújtásával egyetértett, azonban kevésnek találja
az önkormányzat által benyújtandó 500 ha területre irányuló igényünket. Javasolná, hogy az évek óta
elfogadott 50 %-os területmérséklés mellett döntsenek.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint meg lehetne igényelni az 1700 ha területet, de
nagyon csekély az esélye annak, hogy megkapja az önkormányzat. Az 500 hektáros igénnyel az
egyezségre való törekvésünket mutatjuk. Így a testületet sem érheti vád a késıbbiekben, hogy egy kb.
300-400 M Ft vagyonértékő vagyont kiengedett a kezébıl. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának,
Dr. Schmidt Péter professzor úr javaslatára éltünk a fellebbezés lehetıségével.
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı asszony kérelmére válaszolva kívánta elmondani, hogy a két
eljárást külön kellene kezelni. Van egy bírósági per, és egy méltányossági kérelem. A per lezárását
követıen visszakerül a kérelem a Képviselı-testület elé. A jogszabály azonban kimondja, hogy
kifejezetten azokat a földterületeket lehet kivonni a kárpótlás alól, amely településfejlesztési érdekbıl
szükséges. Ezt alá kell támasztani rendezési tervvel és egyéb célokkal, ez azonban nincs 1700 ha.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
272/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Békés Megyei Bíróság
4.P.20.091/2004/4. számú tulajdonjog megállapítása iránt indított perében meghozott elutasító
ítélete ellen a Békés Megyei Bírósághoz szeptember 8-án benyújtott fellebbezést jóváhagyja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyoni,
kárpótlási eljárások lezárásával összefüggı egyes kérdésekrıl szóló 1997. évi XXXIII. Tv. 1.
§ (2) bekezdése alapján forduljon kérelemmel a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Miniszterhez a per tárgyát képezı ingatlanok infrastrukturális vagy közösségi célra történı
hasznosíthatása érdekében. A kérelemben a szántó mővelési ágú földterületeket úgy kell
megjelölni, hogy azok a település belterületi határához közel legyenek és legalább 500 ha-t
kitegyen 12000 AK értékben.
Határidı:
Felelıs:

2004. október 15.
Dr. Dávid Imre polgármester

22. napirendi pont
Kettıs állampolgárság megszerzésére vonatkozó jogszabályok megváltoztatásáról állásfoglalás
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Tisztelet Társasága levélben
fordult Magyarország Miniszterelnökéhez, melyben kezdeményezte a kettıs állampolgárság
megszerzésére vonatkozó jogszabályok megváltoztatását oly módon, hogy könnyített eljárás keretében
minden 70. életévét betöltött határainkon túl élı magyar nemzetiségő, ámbár más ország állampolgára
2005. január 01-tıl a Magyar Köztársaság állampolgára is lehessen, amennyiben ezt igényli.
Javaslatuk kiegészül azzal, hogy minden naptári év elteltével ezen pozitív diszkrimináció 3 évvel
alacsonyabb kort megélı polgárok számára is elérhetı legyen, azaz 2006. január 01-tıl a 67.
életévüket betöltı személyekre is vonatkozzék a kedvezmény, és így évrıl évre bıvülne a
kedvezményezettek köre.
A Tisztelet Társasága ugyanezzel a javaslattal írásban megkereste Magyarország valamennyi
polgármesterét, hogy a Társaság javaslatát terjesszék az Önkormányzat soron következı testületi ülése
elé, azt vitassák meg és lehetıség szerint véleményüket 2004. szeptember 30-ig határozatként
rögzítsék.
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Mind a négy bizottság megvitatta az elıterjesztést és arra való tekintettel, hogy e tárgykörben
népszavazás kerül kiírásra, azt javasolják a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy e kérdésben ne
foglaljon állást.
Mivel kérdés, hozzászólás, nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
273/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi a Tisztelet
Társasága javaslatát, melyben a kettıs állampolgárság megszerzésére vonatkozó jogszabályok
megváltoztatását kezdeményezi, azonban e tárgykörben nem foglal állást.
Határidı:

azonnal

23. napirendi pont
„Béke faház” pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Csíkné Timár Éva
képviselı asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület
júliusi ülésén döntött arról, hogy a „Béke Faház” ingatlant pályázati kiírás alapján értékesíteni kívánja.
A pályázat benyújtásának határideje 2004. augusztus 31-e volt. A szeptemberi bizottsági elnöki ülésen
kerültek bontásra a pályázatok. Két érvényes pályázat érkezett be a pályázatban megadott határidıig, a
Bónom-zug Vizéért Egyesület és az Endrıdi CUTI Sütıipari Kft. részérıl. Megállapításra került, hogy
mindkét pályázat érvényes volt, megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek. A két pályázó ajánlata a
vételárat illetıen: Bónom-zug Vizéért Egyesület bruttó 7 M Ft, míg az Endrıdi CUTI Kft. bruttó 5 M
Ft.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megvitatta és a határozati javaslat elfogadását
javasolná a Tisztelt Képviselı-testületnek.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a korábbi idıszakban pályázaton nyertünk a
„Béke Faház” felújítására, rekonstrukciójára. Kérdése, hogy ennek van-e valamilyen kötöttsége, illetve
a szerzıdésben szerepel-e majd, hogy az átvállalás milyen feltételekkel fog megvalósulni, hogy
késıbb ne legyen ebbıl probléma?
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy valóban van a „Béke Faház” ingatlanra kötöttség, ezért is
történik három év alatt a vételár kifizetése, mivel 3 év múlva lesz elidegeníthetı ez az ingatlan, addig
elidegenítési tilalom van az ingatlanon. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Egyesület bérli a
faházat, és a 3 év elteltét követıen, ez idı alatt megfizeti a vételárat, így lesz átírható az ingatlan.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a nyertes Egyesület felé szeretné több helyi lakos kérését
tolmácsolni, mely szerint amennyiben a helyi iskolák tanulói jelentkeznek a nyári szünidı alatt, úgy
szíveskedjenek azoknak elsıbbséget biztosítani.
Jenei László a Bónom-zug Vizéért Egyesület elnöke megköszönte a Képviselı-testület döntését. El
kívánta mondani, hogy amit a pályázatukban leírtak, azt komolyan is gondolják. A jelenlévık
tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy ebben az évben az igénybe vehetı napok 53 %-a, 77 nap
lett kihasználva a faház tekintetében. Az igénybe vehetı napokból a középiskolák 11 napot (7,3 %), az
általános iskolák pedig 13 napot (8,5 %), összesen 24 napot vettek igénybe a lehetséges 77 napból. A
többit családok és egyéb szervek vették igénybe.
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Az Egyesület célja, hogy ott rendezett körülmények között, megfelelı házirenddel vegyék igénybe a
faházat. Elmondása szerint a jelenlegi ár ráfizetéses, de szolíd és elfogadható árral várják a pihenni
vágyókat az elkövetkezendı években is.
Dógi János képviselı módosító indítvánnyal élt a Képviselı-testület felé, mely szerint jelen ülésen ne
fogadják el a pályázatot, hanem a kötelezettség lejárta után újra hirdessék meg pályázati kiírás útján a
„Béke Faház” ingatlant 2007. december 31-vel.
Dr. Dávid Imre polgármester jó munkát kívánt az Egyesületnek, majd kérte a képviselıket, hogy
hozzák meg döntésüket. Szavazásra bocsátotta az alábbi módosító indítványt:
A Képviselı-testület elutasítja a „Béke Faház” ingatlanra beérkezett pályázatokat, és az ingatlanra
kapott támogatás kötöttségi idejének lejártát követıen 2007. december 31. napjával újabb pályázati
kiírás útján meghirdeti az ingatlant értékesítésre.
A módosító indítvány a szükséges szavazatszámot nem érte el, ezért a határozati javaslatnak
megfelelıen kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.

A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
274/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Zártkert (Kecskés-zug) 15061/25
hrsz „Béke Faház” ingatlanra kiírt pályázati eljárást a beérkezett pályázatok ismeretében
eredményesnek nyilvánítja.
A pályázatok ismeretében Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonát képezı 15061/25 hrsz-ú ingatlant a Bónom-zug Vizéért Egyesületnek (5502
Gyomaendrıd, Apponyi u. 14.) az alábbi feltételek mellett:
1. Az ingatlan vételára: bruttó 7 millió Ft.
2. A vételár megfizetése: vevınek a vételár legalább 60 %-át három egyenlı részletben kell
megfizetnie az alábbi idıpontokban:
− szerzıdéskötéskor,
− 2005. szeptember 01. napján,
− 2006. szeptember 01. napján.
A vételár fennmaradó összegét, pedig 2008. január 01. napján kell megfizetnie.
3. Az adásvételi szerzıdés megkötése a kiértesítés kézhezvételét követı 15 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

24. napirendi pont
Békés Megyei Vízmővek Rt. 2005-2008. évre vonatkozó díjszabályzata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı rövid tájékoztatást nyújtott a szeptember 29-i Vízmővek Rt.-nél történt
egyeztetı megbeszélésrıl (ahol a polgármesterek, nagytulajdonosok, delegált tagok vettek részt).
Ezen tárgyaláson a Békéscsabai Önkormányzat képviselıje az elıterjesztés mellékletét képezı
alternatívák közül a „C” alternatívát tartotta elfogadhatónak. Dr. Dávid Imre polgármester úr az „A”
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alternatíva mellett kardoskodott. A következı közgyőlés november 5-én kerül megtartásra, ahol
elfogadásra kerül a Békés Megyei Vízmővek Rt. árszabályzata, melynek elfogadása után az
önkormányzatoknak azt rendeletben kell elfogadniuk. Meglátása szerint a „B” vagy a „C” alternatívát
fogja elfogadni a közgyőlés.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy az „A” alternatíva az
inflációval növelt díjtételeket tartalmazza, míg a „B” + 5 %-os szennyvíz díjtételnövelést tartalmaz, a
„C” pedig + 1 %-os évi bérnövekedést irányoz elı. Véleménye szerint az árnövekedés még kezelhetı.
Viszont ami nagyobb problémát jelent, hogy Szeghalmon új kirendeltséget akar a Vízmővek Rt.
létrehozni, és ennek következtében el akarják vinni Dévaványát, Ecsegfalvát és Körösladányt. A
gyomaendrıdi és a szarvasi kirendeltségek közül az egyiket meg kívánják szőntetni. Mindenki
elismeri, hogy a megye egyik legjobb telepe a gyomaendrıdi, informatikával a legkorszerőbben
ellátott, jól mőködı, jó munkaerıvel ellátott telephely. A Vízmővek Rt.-vel való egyeztetı
megbeszélést követıen, egy külön meghallgatáson is volt a vezérigazgató úrnál. Egyenlıre
megmaradna a gyomaendrıdi telep, mint kirendeltség, de nem mint üzemmérnökség. Vezérigazgató úr
elmondása szerint 2-3 kirendeltség csökkentését eldöntötték, melyben benne van Gyomaendrıd vagy
Szarvas.
Kérné a Képviselı-testületet, hogy az árszabályzatra és a kirendeltség helyzetére vonatkozóan hozzák
meg határozatukat. Egyetért azzal is, hogy a gyomaendrıdi üzemmérnökség esetleges megszüntetése,
létszámleépítése ellen egy önálló határozati javaslatot fogalmazzon meg a testület.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában felvetette, a vállalat árszabályzata szerint az
Igazgatóság hatáskörébe tartozik, hogy ha az indokoltnál nagyobb a nyeresége, akkor a díjtételhez
hozzányúl. Annak ellenére, hogy az elmúlt évi mérleg szerint nyereséges volt a vállalat, a díjtétel
csökkenésére mégsem került sor.
Távlatilag aggasztónak tartotta, hogy a vállalatnak a települések hálózatfejlesztése nem feladata.
Ugyanakkor az arzénmentesítési programot is csak halványan érintik, ha erre ténylegesen sor kerülne,
nagyon komoly díjnövekedést okozna.
Személy szerint a sorok között olvasva, ezek voltak az aggályai, amelyek a késıbbiekben nagyon
súlyos következményekkel járhatnak.
Maximálisan egyetértett azzal, hogy a gyomaendrıdi üzemmérnökség esetleges megszüntetése,
létszámleépítése ellen egy önálló határozati javaslatot fogalmazzon meg a testület.
(Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésérıl, így a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)
Dr. Dávid Imre polgármester a fenti hozzászólásra reagálva elmondta, a díjtétel módosítása nem is az
Igazgatóság, hanem a tulajdonosokból álló közgyőlés hatáskörébe tartozik. A hálózatfejlesztést
illetıen, bár a mienktıl vannak sokkal rosszabb állapotban lévı hálózatok is, de tény az, hogy
arzénmentesítéssel annak fejlesztése megoldódna.
(Knapcsek Béla képviselı visszatért az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 19 fı.)
Dr. Csorba Csaba jegyzı a fentiek további kiegészítéseként elmondta, nincs realitása annak, hogy
nyereség esetén vízdíjcsökkenés következzen be azért, mert a tulajdonosi oldalról olyan nagy a
beruházási igény, hogy a vállalat inkább a pályázatok elbírálásánál ad vissza a tulajdonosoknak.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
275/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tiltakozását fejezi ki az ellen, hogy a Békés Megyei
Vízmővek Rt. Gyomaendrıdi Üzemmérnökségének székhelye megszőnjön és mőködési
területe csökkenjen.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzıt a szükséges
intézkedések megtételére.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békés Megyei
Vízmővek Rt. Közgyőlésének ülésén az elıterjesztés mellékletét képezı „víz- és
csatornaszolgáltatás díjmegállapításának árszabályzatát” az „A”, „B”, esetleg a „C” változat
szerint javasolja elfogadásra.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı

25. napirendi pont
A Vízmősoron, az Október 6. lakótelepen és a Kölcsey F. u. 5. sz. alatt lévı bérlakások
értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a bizottsági elnöki munkacsoportnak és a véleményezı
bizottságoknak is az volt a véleménye, hogy a Vízmősoron további lakások ne kerüljenek
értékesítésre. Az Október 6. lakótelepi lakás bérlıje nem nyilatkozott a lakás megvásárlását illetıen.
Egyedül a Kölcsey F. 5. sz. alatti lakás bérlıje fogadta el az önkormányzat adásvételre vonatkozó
feltételeit.
Felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
276/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Vízmősoron, az Október 6. lakótelepen és a
Kölcsey F. u. 5. sz. alatt lévı bérlakások értékesítése” címő tájékoztatót tudomásul veszi.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Vízmősoron és az Október 6. lakótelepen lévı
önkormányzati bérlakásokat nem értékesíti.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a 227/2004. (VII. 29.) KT sz. határozatában foglalt
feltételeknek megfelelıen értékesíti Hevesi Nagy Anikó részére az 5500 Gyomaendrıd,
Kölcsey F. u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakást.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

26. napirendi pont
Gyomaendrıd, Fı u. 39. sz. alatti lakóingatlan értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a szóban forgó önkormányzati
tulajdonú ingatlant az önkormányzat nem kívánja bérlakásként hasznosítani, ezért meghirdetik
eladásra 7 millió Ft vételár mellett.
Felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 5360/2 hrsz.-ú, Fı út 39. szám alatti
lakóház ingatlant meghirdeti eladásra az alábbi feltételek mellett:
1. Az ingatlan vételára: 7 millió Ft, amely a következık szerint tevıdik össze:
telek 0,5 millió Ft, épület: 6,5 millió Ft.
2. Kettı vagy több azonos ajánlat esetén árversenyt kell rendezni, amelyrıl ki kell értesíteni
az ajánlattevıket. A nyertes a legnagyobb ajánlatot tevı.
3. A vételár megfizetése: az adásvételi szerzıdés aláírásakor.
4. Szerzıdéskötés: az ajánlat elbírálását, illetve az árversenyt követı 8 napon belül.
5. Az ajánlatot (-kat) a helyi rendelet szabályozása alapján a Bizottsági Elnökökbıl álló
munkacsoport bírálja el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a lakóingatlan eladására
történı meghirdetésére, illetve az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

27. napirendi pont
Corvo Bianco Schuh Bt. ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a fenti cég tulajdonosa ajánlatot tett az önkormányzat
felé. A társaság tulajdonát képezi a Fı u. 14. sz. alatti ingatlan. A Csókási-zug lakóinak jelentıs része
az átjárást biztosító kishidat ezen ingatlanon keresztül közelíti meg annak ellenére, hogy az ingatlanra
nincs az átjárást biztosító szolgalmi jog bejegyeztetve. A Bt. az átjárás biztosítása érdekében reális
forgalmi értéken felajánlott az ingatlan területébıl 85 m2-t megvételre. Amennyiben az önkormányzat
nem vásárolja meg a területrészt, akkor a tulajdonos azt lezárja, és ezzel megszőnik az átjárás
lehetısége.
A bizottságelnökökbıl álló munkacsoport 400.000,-Ft vételárat javasolt a területrészért, azzal, hogy ha
a tulajdonos azt nem fogadja el, úgy az általa kikötött maximum 500.000,-Ft-ért vásárolja meg az
önkormányzat a területet. A véleményezı bizottságok egyetértettek a munkacsoport javaslatával, azzal
a módosítással, hogy ha a tulajdonos a 400.000,-Ft-ot nem fogadja el, úgy az önkormányzat ajánlja fel
a szolgalmi jog bejegyeztetését átjárásra 200.000,-Ft ellenében.
További javaslatként fogalmazódott meg – ezt azonban a határozati javaslat nem tartalmazza-, hogy
felajánlják a tulajdonosnak, hogy a szóban forgó területet adja az önkormányzat használatába, amelyre
bejegyeztetik a „Dinya-köz” elnevezést.
Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy ezen feltétellel egészítsék ki a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a fentiekkel egyhangú, 19 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
278/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megvásárolja a Corvo Bianco Schuh Bt. tulajdonát
képezı 61297/1 hrsz.-ú ingatlan megosztásával keletkezı kb. 85 m2 nagyságú területrészt a
Csókási-zugban történı átjárás biztosításához az alábbi feltételek mellett:
I.
A telket az elıterjesztéshez mellékelt térképmásolat alapján kell megosztani.
1. A tulajdonos vállalja a telekrész megosztás költségeit.
2. A telek vételára: 400 E Ft.
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3. Az adásvételi szerzıdés megkötése és a vételár kifizetése a jogerıs telekalakítási határozat
kézhezvételét követı 15 napon belül.
II.
Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételárat, akkor Gyomaendrıd Város
Önkormányzata ajánlatot tesz átjárási szolgalmi jog bejegyeztetésére 200 E Ft ellenében.
III.
Amennyiben a Corvo Bianco Schuh Bt. ingyen szolgalmi jogot biztosít - a tulajdonjog
fenntartása mellett - Gyomaendrıd Város Önkormányzata részére, úgy a Képviselı-testület
felajánlja, hogy a fenti területet „Dinya-köz” néven nevezi el a tulajdonosról.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi szerzıdés vagy a szolgalmi jogról szóló
megállapodás megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

28. napirendi pont
Szeretı Zoltán és Szeretı Zoltánné kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, nevezett kérelmezık a tulajdonukat képezı Iskola u. 6. sz.
alatt lévı lakásukat ajánlották fel megvételre az önkormányzatnak 1,3 millió Ft vételárért. A fiatal
házaspár nehéz anyagi- és családi körülmények között él, hat gyermeket nevelnek. Szeretnének az
endrıdi településrészre beköltözni, a Polányi utcában szeretnének lakást vásárolni.
A bizottságelnöki munkacsoport és a véleményezı bizottságok a kérelmet megtárgyalták, és javasolják
a lakóingatlan megvásárlását 800.000,-Ft összegben azzal, hogy az önkormányzat a vételi ajánlatát
8 napig tartsa fenn.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottságok javaslatával, úgy fogadják el a határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete ajánlatot tesz Szeretı Zoltán és Szeretı Zoltánné
Gyomaendrıd, Iskola u. 6. szám alatti lakosoknak a tulajdonukat képezı 8322 hrsz.-ú ingatlan
megvásárlására az alábbi feltételek mellett:
1. Az ingatlan vételára: 800 E Ft.
2. A vételár megfizetése: az adásvételi szerzıdés aláírásakor az ingatlant terhelı az OTP
által igazolt jelzálogteher összege kerül kifizetésre, amelybıl az eladók kötelesek
tehermentesíteni az ingatlant. A fennmaradó összeget pedig a tehermentesítést követı
3 napon belül fizeti meg az önkormányzat.
3. Szerzıdéskötés: az OTP által kiadott jelzálogteher igazolást követı 8 napon belül.
4. Gyomaendrıd Város Önkormányzata az ajánlatát 8 napig tartja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre,
elfogadó nyilatkozat esetén, pedig az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2004. október 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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29. napirendi pont
Borsos János ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jakus Imre képviselıt, hogy ismertesse az ajánlat lényegét.
Jakus Imre képviselı elmondta, hogy Boros János jászapáti lakos felajánlotta az önkormányzatnak,
hogy az önkormányzati közterületen kopjafát állít a csejtiek szeretetének. A munkát anyagáron
végezné el, különdíjat nem számolna fel. Borsos úr által megjelölt területrıl a helyszíni
szemrevételezés után megállapították, hogy a kopjafa állítására megközelíthetıség és egyéb
szempontból nem igazán alkalmas. E helyett találtak egy alkalmasabb helyet a régi mezıtúri kövesút
mentén, ami könnyebben megközelíthetı, jól látható, a mőút mellett helyezkedik el, így a kopjafa
környéke jobban ápolható, gondozható. Ugyanakkor külön parkoló kiépítésére sem lenne szükség. A
másik szóba jöhetı hely, pedig Mezıtúr felıl jövet jobb oldalon a Tóth Árpád utca egy kis földút köz,
illetve a fıút közötti szakasz lenne, ez azonban nem lenne olyan látványos, mint a fentiekben említett.
Csejt egy hasonló település volt, mint jelenleg Kocsorhegy – úgy is hívták, hogy sőrőcsejt – tehát
Nagylapos léte és jelene annak köszönhetı, hogy a csejti, varjasi tanyasi emberek Nagylaposra
vándoroltak be.
Összegezve javasolta, hogy Borsos úr ajánlatát fogadja el a testület és valósítsa meg a kopjafa állítását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı tájékoztatásként fontosnak tartotta elmondani, hogy Borsos úr,
mint volt csejti lakos ajánlotta fel ennek a kopjafának a kifaragását, a kopjafa állítását pedig az
Endrıdiek Baráti Köre és az önkormányzat tenné meg. Boros úr a napokban levében megküldte a
kopjafa végleges rajzát, a szükséges anyagok listáját. Az önkormányzattól a fa és a terület biztosítását
kérné.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve elmondta, a Képviselı-testület jelenleg arról döntene, hogy
Borsos János úr ajánlatát további egyeztetésre és tárgyalásra alkalmasnak találja. A további
egyeztetést követıen az önkormányzat vállalná a fa biztosítását és a terület rendezését, míg a kopjafa
állításával kapcsolatos szervezést az Endrıdiek Baráti Köre végezné.
Felkérte a képviselıket, hogy mindezekre figyelemmel hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı
7501 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen Borsos János kopjafa állítására tett ajánlatát további
egyeztetésre és tárgyalásra alkalmasnak találja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy Borsos Jánostól
kérjen pontos leírást, rajzot a kopjafáról, valamint a fa alapanyag minıségérıl, beszerzésérıl,
és az terjessze a T. Képviselı-testület elé. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a kopjafa
leírása és a fa alapanyag díjának ismeretében dönt arról, hogy ad-e megbízást Borsos János
számára a 7501 hrsz.-ú közterületen kopjafaállításra.
Határidı:
Felelıs:

2004. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

30. napirendi pont
Tájékoztatás a LIDL áruház építésének állásáról
Dr. Dávid Imre polgármester az írásos tájékoztatás kiegészítéseként hangsúlyozta, hogy a
híresztelésekkel ellentétben az áruház igen is meg fog épülni. November 1-vel indul a beruházás,
jelenleg a kivitelezı kiválasztása van folyamatban, az átadás határideje 2005. április 1.
A napokban a SPAR üzletlánc is érdeklıdött a szemben lévı terület után.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a tájékoztató elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi a „LIDL Áruház építésének
állásáról szóló tájékoztatót”.
Határidı:

azonnal

31. napirendi pont
Pályázat benyújtása AVOP-ra Iskola utca építésének megvalósítására
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az Iskola utca építésére harmadik alkalommal nyújtanák be a
pályázatot. Jelenleg a SAPARD pályázatokhoz hasonlóan Európai Források elnyerésére kiírt AVOP
pályázat keretében van lehetıség ismételten pályázatot benyújtani. A beruházás költsége 60 millió Ft,
az igényelt támogatás pedig 51 millió Ft.
Kérte a képviselıket, hogy támogassák a pályázat benyújtását az elıterjesztésnek megfelelıen.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Öregszılı, Iskola utcában, kimondottan
mezıgazdasági célokat szolgáló szám nélküli (csak helyrajzi számmal ellátott) külterületi úton
burkolt út építését kívánja megvalósítani.
A beruházás megvalósításához a Képviselı-testület a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében „A
mezıgazdasághoz kötıdı infrastruktúra fejlesztése” címmel (kódszám: 3.2) pályázatot nyújt
be. A Képviselı-testület a beruházás forrásösszetételét az alábbiakban fogadja el:
AVOP támogatás
51.122.073 Ft
Önkormányzati saját erı
9.021.542 Ft
Beruházás összesen:
60.143.615 Ft
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a beruházás megvalósításához szükséges
9.021.542 Ft saját erıt költségvetésébıl biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

2004. október 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

32. napirendi pont
Elıkészítı munkacsoport létrehozása a „Kner emléktér kialakítása Gyomaendrıdön”
elnevezéső építési beruházás közbeszerzési eljárásának megkezdése érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a 2002-ben elkezdett Kner emléktér kialakítása c.
projekt összesen 18.123.000,-Ft támogatásban részesült, a beruházás összköltsége 24.164.000,-Ft.
A beruházás kivitelezıjét egyszerősített, meghívásos közbeszerzési eljárással kell kiválasztani. Az
önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján beszerzés típusonként állandó elıkészítı
munkacsoportot kell létrehozni, amely felelıs az ajánlati felhívás, részvételi felhívás, dokumentáció
szakszerő elıkészítéséért. Az elıkészítı munkacsoport állandó tagjává Csányi István, Béres János és
Rau József képviselıket javasolják megválasztani.
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Rau József képviselı jelezte, hogy nem tud aktív tagja lenni a munkacsoportnak, tekintettel arra, hogy
vidéki munkahelyen dolgozik, így a munkacsoport ülésein nem fog tudni részt venni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a képviselı kérésére, helyette Katona Lajos
alpolgármestert javasolta megválasztani.
Kérte a képviselıket, hogy a fentiekre figyelemmel hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Kner emléktér kialakítása Gyomaendrıdön”
elnevezéső építési beruházás közbeszerzési eljárásában részt vevı elıkészítı munkacsoport
állandó tagjává Csányi István, Béres János képviselıket, illetve Katona Lajos alpolgármestert
választja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére, és utasítja az elıkészítı munkacsoportot a közbeszerzési eljárás
megindítására.
Az építési beruházáshoz szükséges saját erıt a Képviselı-testület a 2004. évi költségvetési
rendeletében biztosította.
Határidı:
Felelıs:

2004. október 4. – az elıkészítı munkacsoport megalakulása
2004. október 7. – közbeszerzési eljárás megindítása
Dr. Dávid Imre polgármester

33. napirendi pont
Hısök úti iskola rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásra elmondta, a Hısök úti iskola
rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívást a közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízott Duplex Kft. megjelentette a Közbeszerzési Értesítıben. A testület által elfogadott
közbeszerzési szabályzat értelmében az eljárásban az ajánlatok értékelésére, elbírálásának szakmai
elıkészítésére beszerzésenként bíráló bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottság tagjai a következı
személyekbıl áll össze: a polgármester, az alpolgármester és a bizottságelnökök. A polgármester
továbbá az adott közbeszerzés jelleg szerinti szakismerettel rendelkezı személyek közül 3 fı
bizottsági tagra tehet javaslatot.
A bíráló bizottság jogköre csak a benyújtott ajánlatok értékeléséig terjed, a döntési jog az
értékhatárnak megfelelıen a képviselı-testületnél marad.
A 6 fıs bíráló bizottság javasolt tagjai: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Csíkné Timár Éva, Jenei Bálint, Hangya Lajosné és Csányi István bizottsági elnökök.
Felkérte a képviselıket, hogy a fentiekre is figyelemmel hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/2004. (IX. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hısök úti iskola rekonstrukciójára vonatkozó
közbeszerzési eljárás során az alábbi tagokból álló, 6 fıs bíráló bizottságot hozza létre:
Dr. Dávid Imre
polgármester
Katona Lajos
alpolgármester
Csíkné Timár Éva
bizottsági elnök
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Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csányi István

bizottsági elnök
bizottsági elnök
bizottsági elnök

A testület felhatalmazza a polgármesterbıl, alpolgármesterbıl és a bizottság elnökökbıl álló
bíráló bizottságot, hogy a Hısök úti iskola rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás
során beérkezett ajánlatokat értékelje, és elbírálását szakmailag elıkészítse.
Határidı:
Felelıs:

2004. november 5.
Dr. Dávid Imre polgármester

További a nyilvános ülésre tartozó napirendi pont nem volt, így a bejelentések között Dr. Csorba
Csaba jegyzı tájékoztatta a Képviselı-testületet a lakosságot nagy körben érintı Nosztalgia, illetve a
T-boy szórakozóhelyek zeneszolgáltatásának korlátozása ügyében indított hatósági eljárás
eredményérıl. Az elrendelt zajszínt méréssel megállapításra került, hogy a megengedettıl magasabb a
zajszínt, ezért este 10 órától a zeneszolgáltatás mindkét helyen megtiltásra került. A szórakozóhelyek
üzemeltetıi bírósághoz fordultak, a Szarvasi Városi Bíróság fogja tárgyalni az ügyeket. A hatósági
határozatok azonnal végrehajthatóak, ennek elmulasztása miatt végrehajtási bírság kiszabására került
sor a Nosztalgia vonatkozásában. Az ügyben lefolytatott jogorvoslati eljárásban a Közigazgatási
Hivatal a bírságoló határozatot helyben hagyta.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a továbbiakban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a hétvégén
megrendezett jótékonysági est – a rossz idı ellenére – anyagilag jól sikerült. Kérte, hogy aki még
támogatni kívánja az Ultrahang Egyesületet, a helyi pénzintézetek valamelyikében adományát
befizetheti az egyesület számlájára.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatásokat, majd elmondta, az Ötv. 12. § /4/
bekezdés a. pontja alapján a javaslatok a „Díszpolgári” Cím, valamint a „Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett” adományozására, továbbá a Liget Fürdı Kft. alapító okirat és ügyvezetıi pályázat
tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jenei Bálint
Hitelesítı

Véháné Szedlák Ildikó
hitelesítı
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