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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. november 25-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, Kovács Mihály, Rau József, Timárné Kozma Ágnes, Véháné Szedlák
Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Szujó
Zsolt osztályvezetık, Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
érdeklıdı állampolgárok
Kis Éva és Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Földesi Zoltán Országgyőlési Képviselı urat, a
Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, az intézmények vezetıit, az osztályvezetıket, és
minden kedves megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból
jelen volt 16 fı, Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony és Knapcsek Béla képviselı úr elızetesen
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, ifj. Dógi János képviselı jelezte, hogy késve fog
érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dezsı Zoltán és Dr. Kovács Béla képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
- Elıreláthatólag december 14-én ünnepélyes keretek között kerül Gyomaendrıdön aláírásra a
Hısök úti iskola rekonstrukciójának támogatási szerzıdése a belügyminiszter asszony által.
- A 72. életévüket betöltött gyomaendrıdi lakosok részére a karácsonyi csomagok 2004.
december 13-tól kerülnek kiszállításra.
- Arzénmentesítési ivóvízjavító programmal kapcsolatban döntött a Képviselı-testület. Békés
megyébıl 62 település került be. 5 %-os saját erıre van szükség, tehát 95 %-os támogatással
fog elkészülni. Elméletileg 2007-ben indul a program, a gyakorlatban pedig 2008-ban kerül
megvalósításra. Gyomaendrıdön a jelenlegi határérték alatt van az ivóvíz arzéntartalma.
A költségek várható növekedése következtében 30-50 %-os vízdíjemelkedés várható.
- Gyomaendrıd Város költségvetését illetıen el kívánta mondani, hogy az adók tekintetében
sok a kintlévıség, ennek következtében 210 fı számlájára letiltást indítottak el, melynek az
összege a tıkével és kamattal kb. 6 M Ft. További 260 fı van, aki nem fizeti a kivetett
gépjármőadót. Meglátása, hogy a város pénzügyi helyzetének javítása érdekében lépni kellett
a kintlévıségeket illetıen.
- Az útfelújítások kapcsán elmondta, hogy eddig 11 db út alapozását kezdték el, ha az idıjárás
kedvezıen alakul, még ebben az évben befejezıdik a 20 db utca útalapjának az elkészítése.
További napirendi pont elıtti bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság
elnököket, majd a képviselıket, hogy van-e bejelentenivalójuk.
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Dr. Kovács Béla képviselı a közmeghallgatáson Putnoki úr felvetette, hogy 2003-ban a Kner Imre
Gimnáziumban a konyhai dolgozók nem kapták ki az éves szabadságukat. Az ülést követı napon
ennek utánanézett, és természetesen minden dolgozó hivatalosan megkapta a szabadságát,
elbeszélgetett a dolgozókkal, akiknek elmondásuk szerint nincs problémájuk. Körvonalazódott
számára, hogy van intézmény, ahol ilyen jellegő probléma volt, így nem véletlen, hogy Kovács
Gézaként szólította meg a fiatalember.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elmúlt
Képviselı-testületi ülés alkalmával a Gyomaendrıdi Híradó felelıs kiadói összeférhetetlenségével
kapcsolatban volt felvetése, melyre írásban választ kapott. Ezen levélben a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal és a Belügyminisztérium Önkormányzati Fıosztály egyértelmően nyilatkozik
arról, hogy az összeférhetetlenség fennáll. Jegyzı úr kiegészítésként megjegyezni kívánta a levélben,
hogy az ı szakmai megállapítása szerint a polgármester összeférhetetlensége a Gyomaendrıdi Híradó
felelıs kiadói tisztségével nem áll fent. Úgy gondolja, hogy a fenti két szerv állásfoglalása mérvadó
lehet a jegyzı úr álláspontjára is. Véleménye szerint ezt az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni. A
számára kiküldött levél melléklete egy elıterjesztés, melyben foglaltak szerint a Képviselı-testület
megbízásából továbbra is a polgármester látja el a testület képviseletét – ez ugyanaz, mintha ı lenne a
felelıs kiadó. A Közigazgatási Hivatal a jegyzıre, aljegyzıre, illetve valamely hivatali dolgozóra
javasolja a lap kiadói felelısségét átruházni.
Szintén az október havi Képviselı-testületi ülésen a Városi Zene- és Mővészeti Iskolával kapcsolatos
felvetésére írásos tájékoztatást kapott, melybıl egy mondatot olvasott fel: „… az Ön által megnevezett
híresztelések elıttem nem ismertek, ezek forrásait Ön sem nevesítette, így ezekrıl érdemben
nyilatkozni nem tudok. …” Úgy gondolja, hogyha a Polgármesteri Hivatalban a polgármester
jelenlétében történik egy megbeszélés, azt nem szükséges nevesítenie, és megmagyaráznia sem. Hogy
milyen csatornán szerzi az információt, nem arról szól, hogy nevén nevezze azon személyt, aki nem
elégedett az intézkedéssel.
A múlt hét óta folyamatosan tehergépjármővek dolgoznak a ligetben. A testületi anyagot megkapva
értesült arról, hogy ott un. rendezvénytér kialakítása folyik. Ha az emlékezete nem csal, néhány
hónappal ezelıtt a testület elé beterjesztésre került néhány alternatíva, hogy milyen formában történjen
a ligetnek az átépítése, ott egy rendezvénytér kialakítása, mely kapcsán nem született döntés. Kérdése,
hogy mi alapján kezdıdtek meg a munkálatok testületi döntés nélkül, illetve ki az a személy, aki ebben
érdemi döntést hozott, hogy a ligetben ilyen nagyságú betonozott részt, illetve járdát építenek ki.
Ugyanebben az idıszakban a múlt héten a rendezvénytér kialakítása kapcsán merült fel az, hogy a
Pavilon értékesítésre került, és a testületi ülésen is jelenlévı két személyt nevezték meg, akik
érintettek annak megvásárlásában. Feltételezni tudja, hogy a rendezvénytér kialakítása és a Pavilon
tulajdonoscseréje esetleg összefüggésben lehet. Kérné polgármester urat, hogy ebben cáfolja meg,
illetve erısítse meg, mivel személye volt az egyik, aki elhangzott ezen ügy kapcsán.
A hónap elején a Liget Fürdıben volt egy éjszakai rendezvény, melynek kapcsán a szakadó esıben a
Semmelweis utca 8. szám alatti ingatlan bejáróján megfordulni szándékozó gépjármő tulajdonosa
széttaposta teljesen a bejárót, mely a mai napig olyan állapotban van, a falat, kerítést sárral
összefröcskölték. A szomszéd azért nem mert kimenni az éjszakai órákban, mert 6-8 fı erısen ittas
állapotban lévı személyrıl volt szó. Meglátása, hogy nem jó, hogyha a fürdınek az egyébként is
problémás és sokak számára kétséges mőködését ilyen rendezvényekkel, illetve az azt követı
cselekményekkel negatívan befolyásolják.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy
vendéglátóegységben soha nem lesz résztulajdonos. Nem sokat ad a szóbeszédekre. A cégbíróságon
utána lehet nézni, vagyonnyilatkozata minden évben leadásra került.
A ligetben több alkalommal volt kint a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, a bizottság
elnöki fórum, hogy megvitassák a rendezvényterület kialakítását. Város imázs vonatkozásában a
költségvetésben a szükséges összeg elkülönítésre került. A Képviselı-testület utólagosan fog a fenti
témában dönteni. Nem lehetett tovább tolni a rendezvényterület kialakítását, mivel tavasszal nem lett
volna hol megtartani a városi rendezvényeket.
A fürdıbál vonatkozásában meglátása, hogy a hétfıi fogadóóra alkalmával lehetıség van a lakossági
bejelentések, problémák személyes megtételére.
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Jakus Imre képviselı Dezsı Zoltán képviselı úr felszólalását illetıen kívánta megjegyezni, hogyha
pl. a fürdıbállal kapcsolatos hasonló dolog történik, azt ne a testületi ülésen adják elı, hiszen van a
városban Rendırség, aki a leginkább illetékes. Az ilyen és hasonló bejelentések miatt minden testületi
ülés elıtt hosszabb idıtartamot érdemi munka nélkül töltenek el.
Katona Lajos alpolgármester a fürdıbállal kapcsolatban kívánta megjegyezni, hogy a Semmelweis
utcán történtek közbiztonsági problémát jelentenek. Az önkormányzat esetlegesen közvetett
intézkedéseket tehet.
Dr. Dávid Imre polgármester a Gyomaendrıdi Híradó felelıs kiadói tisztségével kapcsolatos
összeférhetetlenség kapcsán elmondta, hogy zárt ülés keretében az elıterjesztés megvitatásra kerül.
További képviselıi hozzászólás, bejelentés nem lévén, szót adott Földesi Zoltán Országgyőlési
Képviselı úrnak, aki elızetesen jelezte, hogy fel kíván szólni jelen ülés alkalmával.
Földesi Zoltán Országgyőlési Képviselı tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület ülésén
megjelenteket, és egyben megköszönte a felszólalás lehetıségét. Az ok, ami miatt megjelent jelen
ülésen, hogy a délelıtt folyamán a városban a Munkaügyi Központ Kirendeltségén megnyitott egy
pályakezdıkkel kapcsolatos találkozót. Az elmúlt két évben szerzett tapasztalatok alapján
elmondhatja, hogy ismeri a város fıbb gondjait, az itt élı lakosság problémáit, a Képviselı-testület
feszítı terveit, kitőzött céljait egyaránt. Az elmúlt két, két és fél évben 80-nál több rendezvényen vett
részt Gyomaendrıd városában, de hivatalosan még nem találkozott a testület tagjaival, ezért is élt
ezzel a lehetıséggel, hogy betekinthessen a testület munkájába.
Meglátása, hogy Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, anélkül, hogy különösebb gazdálkodási
problémával rendelkezne, mőködött az elmúlt idıszakban. Nincs a város eladósodva, jól gazdálkodik,
és úgy gondolja, hogy az elmúlt években is dinamikusan fejlıdött. Nagy örömmel szolgált számára,
hogy átadták a Liget Fürdı beruházást, azt pedig nagy dolognak tartja, hogy azt az ország hivatalban
lévı Miniszterelnöke tette meg Gyomaendrıdön. Ugyanakkor sok minden más is befejezıdött a
településen, ami a város lakosságának komfortérzetét javította, ez volt a szennyvízberuházás. A
szociális ágazatban nagyon fontos az a 100 M Ft-ot meghaladó intézmény, mely építés alatt áll,
melynek alapkövét a nyári hónapokban rakhatták le. Tudván azt, hogy évvége van, és az
államháztartási törvénynek megfelelıen minden önkormányzatnál elkészülnek a koncepcionális tervek
a jövı évi tervezéshez.
Néhány gondolatot kívánt szólni a jövı évi kilátásokról: mint mindannyiunk elıtt ismert a teremben,
Magyarország 93000 km2-en egységes ország, egységes államháztartás van, aminek egy nagyon
fontos, és a lakosság élethelyzetére legérzékenyebb alrendszere az önkormányzatok és az
önkormányzati költségvetés. Zajlik ennek a parlamenti vitája. A tegnapi nap folyamán egy parlamenti
bizottsági ülésen 3000-nél több módosító indítványt vitattak meg. Ami a közszféra dolgozóit érinti
elmondta, hogy pl. miután kipontozott az állami költségvetés, el kívánta mondani, hogy 2005-ben lesz
bérfejlesztés. Aminek nagy részét terveik szerint (két ütemben) táblákban fogják megkapni az
érintettek. Az elmúlt években volt egy komoly bérfejlesztés a két nagy közszférát illetıen, az oktatás
és az egészségügy területén, melyek bérhatásai komoly tételt jelentettek az önkormányzati
költségvetésben. Jövıre szeretnének reálbér növekedést, úgy hogy az idei elmaradásokat is
kompenzálja. Azért hozta ezt szóba, mert nagyon eltérı élethelyzetben vannak különbözı
településeken élı emberek Magyarországon. Akár megyénket illetıen is eltérıek a települések
gondjai. Jövıre sem fogunk a pénzben dúskálni (ez megy kb. 15 éve). Magyarországon
kormányzatoktól függetlenül sajnos a finanszírozás alkalmatlan a mőködésre. Elfogathatónak tartja
azt, hogy 3200 önkormányzat közül, a költségvetés készítésének idıszakában, a fele önhibáján kívül
hátrányos helyzető. Véleménye szerint belátható idın belül ebbıl azért nem lesz változás, mert ehhez
nagyon komoly, 2/3-os többségő törvényeket kellene módosítani. A költségvetés készítése során
számtalan olyan forrás kiegészítésre lehetısége van az önkormányzatnak, amellyel élni kell, pályázni
kell. Új helyzetet jelent az uniós csatlakozás.
A gazdálkodási ügyekkel kapcsolatban kívánta megjegyezni, hogy 2005. az az év lesz
Magyarországon, hogy el kell készítenie az országnak a 2005-ös évre vonatkozó terveit.

387

Nagyon fontos, hogy legyenek tervei pl. Gyomaendrıdnek is, legyen elképzelésünk, még olyan
fejlesztési ügyekben is, aminek most a realitását, nagyságrendjét anyagi okok miatt nem terveznénk.
Amikor errıl információkat hallanak, kérné, hogy legyen a városvezetés kezdeményezı.
Munkáját illetıen el kívánta mondani, hogy pontosan tudja és érzékeli, hogy idınként infantilis
helyzetben érezzük magunkat, ezért szeretné feloldani ezt a problémát. Ennek a városnak és ennek a
választókerületnek egy megválasztott országgyőlési képviselıje van, melyet soha senki sem vitatott, ı
pedig Domokos László úr. Domokos úr ennek a választókerületnek a törvényhozási egyéni
képviselıje. Észrevételei szerint idınként feszélyezi a vezetıket is ez a dolog. Ez számára nem jelent
problémát, hiszen a választópolgárok döntöttek így, igaz Gyomaendrıdön több szavazatot kapott, mint
Domokos úr. Véleménye szerint az egy jó dolog, hogy azzal a helyzettel, hogy más országgyőlési
képviselık is élnek a körzetben talán más is nyerhet. 2006. májusáig az MSZP és az SZDSZ vezette
kormány fogja ezt az országot vezetni. Ezúton ragadta meg a szót és ajánlotta fel segítségét a
városvezetés számára.
A két helyi sajtóorgánum ittlévı szerkesztıinek kívánta elmondani, hogy amennyiben mód van rá,
szeretné a szerkesztıket és rajtuk keresztül az olvasókat tájékoztatni néhány ügyrıl. Azt szeretné
kérni, hogy ebben legyen egyfajta korrektség. Szeretné, ha a város javára, Gyomaendrıd város további
céljaiért tudnának együtt dolgozni.
Megköszönte polgármester úrnak a szót, jó munkát és felelıs döntéseket kívánt a Képviselıtestületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Földesi Zoltán Országgyőlési Képviselı úr tájékoztatását.
A 2005. évi költségvetést illetıen kívánta elmondani, hogy a fejlesztések vonatkozásában a
pályázatokon többségében nyertek. Meglátása szerint a megye elindult olyan irányban, hogy
esetenként szelektálják a településeket. A Dél-alföldi régiót tekintve kedvezı pályázataink vannak. Az
önkormányzat normatíva lehívásának lehetısége nem változott egyik évrıl a másikra, azonban az
összeg mégis kevesebb.
Minden segítséget, minden támogatást örömmel fogad a város.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatást kívánt nyújtani a 2004. december 5-i népszavazással
kapcsolatos elıkészületekrıl: a választási felkészülés eddig rendben haladt, szavazatszámláló
bizottságokhoz szükséges létszám biztosított (1-2 szavazókörben a póttagok közül kell kiegészíteni a
szavazatszámláló bizottságot, hogy a szükséges 5 fı meglegyen). Megragadva az alkalmat
megköszönte a két nagy párt munkáját, hiszen majdnem minden szavazatszámláló bizottságba
delegáltak tagokat, továbbá az MDF is delegált bizottsági tagokat. A választási apparátus felkészítése
ennek megfelelıen történik, a technikai próbák sikerrel teljesültek, holnap lezajlik a jogi- és ügyrendi
próba, hétfı-keddi napon a szavazatszámláló bizottságok felkészítésére kerül sor.
Öregszılıi buszmegálló kérdésére kívánt kitérni, mely szerint Öregszılıben olyan helyen van a
buszmegálló, hogy az távol esik a gyermekek közlekedési útvonalától, mely az ıszi és a téli
idıszakban problémát okoz. Ezért került kialakításra egy ideiglenes buszmegálló, ahol a legtöbben
megfordulnak. Ennek megfelelıen a közúti igazgatóság hozzájárult ahhoz, hogy tábla, veszélyjelzı
tábla kerüljön kihelyezésre. A fentiek figyelembevételével Öregszılıben az iskolabusszal
kapcsolatban jelentkezı problémák ezzel megoldódtak.
Gellai Józsefné Városi Gondozási Központ vezetıje a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta
elmondani, hogy az endrıdi településrészen ismételten felütötte a fejét az idıs emberek zaklatása –
elsısorban román állampolgárok részérıl. Felvették a kapcsolatos a rendırséggel, ahol a gépkocsi
azonosításához szükséges adatokat bemondták. Szervezett hálózatról, társaságról van szó, akiket a
vasútállomáson egy nagy busz vár, innen indulnak a város különbözı területeire. Kérné a
képviselıket, hogy mindenki a saját körzetében tájékoztassa a lakosságot, és ilyen esetben kérjenek
segítséget.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az intézményvezetı tájékoztatását. Meglátása, hogy ilyen
esetekben a Rendırségnek mindenféleképpen jelezni szükséges.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója felszólalásában elmondta, hogy
csak megerısíteni tudja a Gellainé által elmondottakat.
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Ma reggelre a hulladékkezelımőhöz betörtek és egy MTZ 80-as gépjármővet eltulajdonítottak. A
rendırség a bejelentést követı 10 percen belül kiérkezett, a nyomozást elkezdték. Volt, aki a városban
látta a gépjármővet.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólásokat, bejelentéseket.
Ezt követıen az ülés napirendjére tett javaslatot, mely kiegészül 27./ napirendi pontként a Városi
Egészségügyi Intézmény decemberi szabadságolási kérelmével.
Zárt ülés keretében kerül megvitatásra a Gyomaendrıdi Híradó felelıs kiadói tisztségével kapcsolatos
állásfoglalás.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
319/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2005 évi költségvetési koncepciójának javaslata
2. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2004. évi I-III. negyedéves pénzügyi
beszámolója
3. „Gyomaendrıd Díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrıdért” kitüntetı
emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
4. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló rendelet módosítása
5. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása
6. Kis Bálint Általános Iskola pótelıirányzat biztosításra vonatkozó kérelme
7. Szabó Istvánné Óvoda Oktató KHT és Bárdi Zoltánné a Csemetekert Óvodai Oktató
KHT vezetıinek kérelme
8. Beszámoló a Katona József Mővelıdési Központ 2004. évi tevékenységérıl
9. Bíró Károly a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója
10. Hunya-Örménykút Általános Iskola és a Városi Családsegítı Központ közötti
együttmőködési megállapodás tervezet jóváhagyása
11. A 256/2000.(X. 26.) KT. sz. határozat hatályon kívül helyezése
12. A 297/2004.(X. 28.) KT. sz. határozat módosítása
13. Tájékoztató a város általános iskoláiban végzett törvényességi ellenırzés
tapasztalatairól
14. Tájékoztató az oktatási intézményekben végzett helyszíni ellenırzésrıl
15. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
16. Termıföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII. Tv. alapján
17. Önkormányzati tulajdonú helyiségek és területhasználati díjának módosítása
18. Holtág összekötı csatorna címzett támogatására benyújtandó pályázat
19. Selyem út II. ütemének útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
20. A gyomaendrıdi önkormányzati tulajdonú mikrohullámú adatátviteli hálózat tartós
üzemeltetésbe adása
21. Rendezvény terület kialakítása az Erzsébet ligetben
22. Kner Emléktér közbeszerzési eljárásának összegzése
23. Folyékony hulladék szállítójármő közbeszerzése
24. Endrıdi Sportpálya megvilágítására vonatkozó kérelem
25. Tájékoztató a Holtágaknak Élni Kell Alapítvány megszüntetésérıl
26. Bene Gábor kérelme
27. Városi Egészségügyi Intézmény decemberi szabadságolási kérelme
28. Bejelentések
Határidı:

azonnal
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Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés megvitatására kérte fel a képviselıket.
Kérdés, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a Képviselı-testület egyhangú, 16 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
320/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 176/2004. (VI. 24.), 227/2004. (VII. 29.),
232/2004. (VII. 29.), 234/2004. (VII. 29.), 259/2004. (IX. 30.), 268/2004. (IX. 30.), 272/2004.
(IX. 30.), 279/2004. (IX. 30.), 280/2004. (IX. 30.), 292/2004. (IX. 30.) és 299/2004. (X. 28.)
KT sz. határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadta.
Határidı:

azonnal

1. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési koncepciójának javaslata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatóját a napirendet illetıen.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı annyival kívánta kiegészíteni a koncepciót, hogy a jelen ülésen
megvitatásra kerülı „holtág összekötı csatorna címzett támogatásra benyújtandó pályázat”-ot illetıen
a koncepcióban a holtágak összekötése nincs kiemelve, ezért a tartalékból a városi imázst megbontotta
és összegük 1.088 E Ft bekerült a tartalékok közé, tehát a fıösszeg nem változik. Az összeg bontására
azért került sor, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani, mivel a koncepcióból is küldenünk kell egy
bizonylatot. A másik módosítás a felújításoknál – Erzsébet liget felújítás – járda felújításoknál nincs
összeg. Ez a járdafelújítás a mőködési kiadások között 2 M Ft összegben tervezésre került. Az
Erzsébet liget felújításra viszont még nincs összeg beállítva, majd a következı lépésben kerül sor erre,
mivel ma tárgyalja azt a Képviselı-testület.
Ifj. Dógi János képviselı megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 17 fı.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elsısorban az ülésen résztvevı érdeklıdık tájékoztatásaként
kívánta a 2005. évi költségvetés tervezet fı számait ismertetni. A tervezésnél a köztisztviselık
béremelésével kapcsolatos bér- és járulékterhek betervezésre kerültek.
Mőködési bevételek összesen 2.090 E Ft-tal kerültek betervezésre. A mőködési célú kiadások a
tartalékkal egyetemben 2.441 M Ft, a mőködési oldalon a forráshiány 352 M Ft. Intézmények és a
Polgármesteri Hivatal összes tervezett fejlesztése 940 M Ft. Fejlesztésre vonatkozó bevételek 737 M
Ft. Fejlesztési forráshiány 203 M Ft. Összességében, ha a mőködési és fejlesztési hiányt összeadjuk
kb. 550 M Ft. A fentiek még nem végleges számok. A mőködési kiadásoknál látszik, hogy az
intézmények sokkal nagyobb támogatást igényelnek. Ugyanakkor a fejlesztések szükségszerőségét
senki sem vitatja. Jelenlegi állapotában nincs információnk, hogy a köztisztviselıi béremeléshez
mekkora lesz a konkrét támogatás összege.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése, hogy az 5. számú mellékletnél mit takar a Kormány által
kötelezıen képzet céltartalék 12,25 %, azaz 15 M Ft?
Kihasználva az alkalmat, mivel Földesi Zoltán Országgyőlési Képviselı úr is jelen van, szeretné a
közoktatással kapcsolatos aggályát megosztani a jelenlévıkkel. Az anyagban úgy fogalmaztak, hogy a
közoktatásban méretgazdaságos feladatellátás ösztönzése, korszerő taneszközök, felszerelések
beszerzése és az informatikai rendszer fejlesztése az elsıdleges. Ez mind gyönyörő, de sajnos ez a
valóságban nem így van.
Van egy kötelezı eszközbeszerzése az iskoláknak, ami 2001-rıl húzódik, erre nem írnak ki megfelelı
pályázatot. Így az önkormányzatok sem tudtak mihez pénzt tenni. Elı van írva az iskoláknak a
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kötelezı eszközbeszerzés, mely 2008-ig meghosszabbításra került, de már 3-4 évvel el vannak
maradva. A tartalékok között ezen célra 4 M Ft szerepel a jövı évi költségvetésben. Ha az
eszközellátás nem lesz megfelelı, a helyi iskolákat is elıbb-utóbb beszippantják a nagyobb
települések. Az iskoláknak, országoknak népességmegtartó feladata is van.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a céltartalékot illetıen el kívánta mondani, hogy a 2005. évi törvényjavaslat
51. §-a (2) bekezdésének vonatkozásában a települési önkormányzatoknak kötelezıen céltartalékot
kell képezni a lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 17,25 %-ának összegével, melyet a Kormány
szabadíthat csak fel.
Jelenleg helyettesít egy kis településen. Meglátása, hogy ahol egy pedagógusra nem jut 10 gyermek,
ott el kell gondolkodni, hogy jelentıs önkormányzati- vagy állami támogatással szabad-e oktatást
fenntartani, mert valójában itt már nem a gyermekekrıl, hanem a pedagógus létszám megtartásáról
folyik a vita.
Jenei Bálint bizottsági elnök kérdése az átadott adókkal kapcsolatban, hogy látható az átengedett
SZJA 10 % mínuszos. Ez azt jelenti, hogy romlik a városban a jövedelemviszony? Másik kérdése,
hogy a városnak átengedett SZJA lényegesen kevesebb, mint az elızı évben? Az önkormányzati
rendszer kezdeti idıszakában is megfogalmazták, hogy a települési önkormányzatok anyagi
kibontakozása az anyagi önállóság erısödésében mutatkozik, jelenik meg. A fentiek alapján nem ebbe
az irányba tartunk. Természetesnek tartja, hogy a kötelezıen ellátandó feladatokhoz az állami
normatíva szükséges intézmény.
Dezsı Zoltán képviselı kérdése, hogy a koncepció 6. számú mellékletében a tartalékalapban milyen
környezetvédelmi bírsággal kell számolnunk, ami be van állítva? Milyen tevékenységet folytat az
önkormányzat, ami után környezetvédelmi bírságot kell fizetnie?
Véháné Szedlák Ildikó képviselı felszólalásában elmondta, hogy Palya doktor úr megkereste, hogy
az endrıdi orvosi rendelı udvar felıli külsı vakolata nincs befejezve.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı a fent elhangzott kérdésekre válaszolva el kívánta mondani,
hogy az SZJA 10 %-a úgy képzıdik, hogy a helyben képzıdött SZJA befizetésekbıl SZJA adóerı
képesség alapján kiegészített olyan tényezıbıl tevıdik összeg, hogy ha helyben az iparőzési adóeerı
képességünk nı, akkor ezzel szemben csökken az SZJA kiegészítésünk. Ez egy számított adat, erre
2005. évben egy új számítás kerül kidolgozásra – valamennyit változni fog. Ez végleges adat, a MÁK
által közölt. Kevesebb volt akkor az SZJA befizetés.
Környezetvédelmi bírságot az építéshatóság szabja ki, ezt nem az önkormányzat szedi be, ennek az
összegnek a 30 %-át kapja meg az önkormányzat és környezetvédelmi bírság címen bevételként
jelenik meg nálunk, amit tartalékban helyezünk el.
Dr. Dávid Imre polgármester szerint szükséges az endrıdi orvosi rendelı megtekintése, hogy milyen
állapotban van.
Az SZJA jelen pillanatban csökkent, így az összeg is csökkenhetett (437 M Ft helyett 400 Ft lesz).
A normatív állami támogatás ebben az évben 937 M Ft volt, jövıre 918 M Ft lesz, tehát 19 M Ft-tal
csökken, ugyanakkor a feladatok nem csökkentek. Nem biztos, hogy kötelezı lesz a 6 %-os
bérfejlesztés és a 2 %-os minıségi bérpótlék. Évekkel ezelıtt kb. 30-35 % volt egy általános iskola
önkormányzati és állami támogatása, ez évben 40 % feletti önkormányzati támogatást kell adni ahhoz,
hogy mőködni tudjon. Bízik abban, hogy a város költségvetése még javulni fog. Meglátása, hogy nem
lesz annyi fejlesztési lehetıség, mint amennyit szeretnénk. A jelenlegi állapot szerint ténylegesen –250
M Ft hiányra számíthat az önkormányzat, mely összeg tartalmazza a kb. 137 M Ft vitatott ÁFA
visszaigazolást, tehát kb. 120 M Ft a hiány, ami a folyamatban lévı fejlesztések saját erejét és a
mőködést takarja.
Földesi Zoltán országgyőlési képviselı a fent elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon
nehéz így a város költségvetésérıl beszélni, hiszen nem látja a számokat.
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Megjegyezni kívánta, hogy a költségvetési koncepciók általában messze eltérnek a végleges
költségvetéstıl. Általában kétszer szokták módosítani a költségvetést, pl. Szarvason minden második
hónapban költségvetési rendeletmódosítás van.
A kötelezı taneszköz pótlás úgy lehetetlen, ahogy van. Az a szakmai törvény, ami ezt elıírja kb. 15
éve nem számol a realitásokkal. Ha már nem jó a magyar önkormányzati finanszírozás rendszere,
akkor legalább az önkormányzati szakmai törvények legyenek viszonylag élethőek, és ne követeljenek
olyat, ami úgyis tarthatatlan.
A Parlamentben két bizottságnak is tagja, a foglalkoztatási, valamint az oktatási- és tudományos
bizottságnak. A települések nagy részében a mai költségvetés egyik legkomolyabb eleme az
intézményfenntartás és ebbıl az oktatás. Példaként kívánta megemlíteni Hunya problémáját – jövı év
szeptember 1-tıl nagy gondok lesznek, ez politikai, településpolitikai kérdés. Érthetı, hogy a
polgármesterek ilyen esetben nem merik kimondani az iskolabezárást. Jövıre azonban kimondják,
hogy aki nem tudja a kötelezı törvényben elıírt létszám alsó határának 2/3-át induló
osztálylétszámként, ott nem indíthatnak tanítást, mivel az állam nem tudja finanszírozni ezen
intézményeket.
Az államnak nincs pénze. Az adófizetıknek van pénze, amit adóként befizet az államnak. Egy
Gyomaendrıd nagyságú településnek is komoly gondjai lesznek a közoktatásban, az pedig
tarthatatlan, hogy Magyarországon 14 év alatt, a rendszerváltás óta felére csökkent a gyermeklétszám
és a 10 %-ot nem éri el a pedagógus létszámcsökkenés. Mit jelent ez? Az oktatatás terület
racionalizálását, további ésszerősítéseket. Európa 30 összehasonlított országából a magyar közoktatás
színvonala a 26. helyre csökkent. Példaként említette, hogy külön kistérségbe kerültek, mert
Gyomaendrıd Város Önkormányzata úgy döntött, hogy másik kistérséget választ. A visszamaradt
szarvasi kistérség pályázat útján 108 M Ft-ot kapott a kistérségi feladatok ellátására. Jövı évet illetıen
azon gondolkodnak a polgármesterrel és az oktatási bizottság vezetıjével, hogy leülnek a 6
polgármesterrel és egy iskolát csinálnak. Probléma, hogy három éve két iskolából nem tudtak egyet
csinálni. A Képviselı-testületnek és az intézményvezetıi körnek egységesen kell gondolkodnia, ekkor
tudunk olyan oktatást biztosítani, ami a XXI. századnak megfelel. A pénzhiány dologiaktól való
félelme is ott van. Véleménye, hogy a költségvetés tekintetében messze vagyunk a valós számoktól.
Bártárgyalások folytak, a www. mkogy.hu Internet címen a táblák megtekinthetık. Jánosi György
bejelentette a Parlamentben, hogy táblában 6 %, ısszel további 8 % bérfejlesztés várható.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a költségvetésébe beállította a 6 %-os bérfejlesztést, így jön ki a
fent említett mőködési bevétel hiány. Az önkormányzati finanszírozás úgy rossz, ahogy van. Az SZJA
tábla változása önmagában 100 M Ft-ot jelentett. Azt is tudja, hogy pl. Öregszılıben 12-14 gyermekes
családok vannak, akik 2-3 gyermeket nevelnek, a többiek bentlakások intézményben vannak és az
önkormányzat gondoskodik róluk. Ha több pénzt hagyunk az emberek zsebében, akkor az állami
bevétel kevesebb, ezek jelennek meg az SZJA átengedett részénél. Több mint 10 %-kal bıvül az
önkormányzati feladatellátás egésze. Tegnapelıtt kezdte el a Parlament tárgyalni a szociális
ellátásokról szóló törvényt, mely minden bizonnyal pozitív irányban fogja módosítani a költségvetést.
Tudomása szerint nincs annyira eladósodva az önkormányzat. Szarvason már 600 M Ft a hiány.
Minden a költségvetéssel kapcsolatos módosító indítványt megvitatnak. Sok helyen még nyers számok
voltak. Sok helyen ijesztı adatokkal találkoztak, kipontozott helyek voltak. Végleges helyzet majd
január-február hónapban várható.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy egy polgármesternek ki kell mondania, hogy mit
kellene csinálni egy kisebb településen, de mindenki tudja, hogy mi lenne a következménye. Az
oktatás tárgyi feltételeit biztosítani kell. Január hónapban az intézményekkel költségvetési
egyeztetésekre került sor.
Mivel a jelenlévık részérıl a költségvetési koncepcióval kapcsolatban további észrevétel, kérdés nem
hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
321/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 2005. évre szóló
költségvetési koncepció javaslatot, és azt az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta.
A költségvetési rendelet tervezet során a következı alapelvek érvényesülését kell biztosítani:
1. A végleges tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a
kiadások csökkentésének a lehetıségeit,
2. biztosítani kell a folyamatban lévı beruházások és felújítások befejezését,
3. a további fejlesztések kiadásai a források további feltárásával valósuljanak meg,
4. az intézmények költségvetési elıirányzatát az intézményvezetıvel történı egyeztetés útján
kell kialakítani,
5. a forrás hiányt rövid lejáratú hitel felvétellel kell egyensúlyba hozni a rendelet tervezetben.
Határidı: 2005. február 15.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester

2. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2004. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt, hogy amennyiben van
kiegészítenivalója a napirendet illetıen, úgy tegye meg.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt megjegyezni kívánta, hogy a 18. napirendi pont elfogadását
követıen szükséges módosítani a költségvetési rendeletet.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a részletes táblázatok és
beszámolók is mutatják, hogy a mőködési kiadások teljesültek. A fejlesztési kiadások, felújítások 79
%-ban teljesültek. Az év végi helyzet (induláskor tervezett) forráshiány 141.585 E Ft, a bevételek,
kiadások módosítása kapcsán kb. 7.400 E Ft a hiány december 31-én.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
322/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd Város Önkormányzata
költségvetésének 2004. I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2004. november 25.
Dr. Dávid Imre polgármester

3. napirendi pont
„Gyomaendrıd díszpolgára” cím, valamit a „Gyomaendrıd” kitüntetı emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Megyeri László aljegyzı a megjelentek tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a „Gyomaendrıd
díszpolgára” cím, valamit a „Gyomaendrıd” kitüntetı emlékplakettrıl szóló rendeletet az 1980-as
évek végén alkotta meg az akkori Tanács. Több mint 15 éves múltra tekint vissza ez a rendelet.
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Tapasztalatok ez idı alatt, hogy a kitüntetések számát csökkenteni kellene, növelni ezzel a helyi
kitüntetések rangját. Protokolláris jellege van a Díszpolgári címnek, a Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett pedig a városért bármely területen tett érdemi munkát ismeri el. Ezek a javaslatok
kerültek a bizottsági elnöki fórumra, majd a bizottsági ülésekre. Több eljárási szabályt is próbáltak
pontosítani, hogy a beterjesztık javaslata kellı megalapozottságú legyen, megkönnyítve ez által a
Képviselı-testület döntéshozatalát.
Módosító javaslatként elfogadásra került, hogy a Díszpolgári címbıl 3 db kerüljön adományozásra,
míg a Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakett mellé ne pénzjutalmat, hanem pl. arany pecsétgyőrőt
kapna a kitüntetett. Ha valaki napi viseletként használja, annak erkölcsi elismerése nagyobb.
Különbözı gyakorlatok vannak, elsısorban a hölgyeknél aranymedál, vagy kitőzı. A győrőbe be
lehetne vésni Gyomaendrıd város címerét, esetleg nevét, mely örök életre szóló dolog. A pénzverde
utódjánál érdeklıdött, kb. 60 E Ft-ba kerülne egy 14 karátos aranygyőrő, a címer vésetése kb. 10 E Ft
+ ÁFA. Szerszám is vásárolható, így domborított formában jelenne meg a címer, kb. 80 E Ft + ÁFA
összegért. Természetesen az arany győrő csak magánszemély esetében adható, cégek, intézmények
esetében maradna az eddig is ismert pénzjutalom a kitüntetés mellé.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az aljegyzı úr által fent említett megoldások a rendelet –
tervezet 3. § /5/ bekezdésében A illetve B alternatívaként szerepelnek. Kérdés, hozzászólás hiányában
felkérte a képviselıket, hogy elsıként ezekrıl hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület a rendelet tervezet 3. § (5) bekezdésére vonatkozóan az A alternatívát 5 igen, míg
a B alternatívát 13 igen szavazattal támogatta.
A fenti döntésre figyelemmel a polgármester felkérte a képviselıket, hogy annak figyelembe vételével
alkossák meg a rendeletet.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/2004.(…….) Kt. rendelete
a „Díszpolgári” cím, valamint a "Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakett” alapításáról és
adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT számú rendelet módosításáról és kiegészítésérıl

Földesi Zoltán Országgyőlési Képviselı úr további eredményes munkát kívánt a Képviselı-testület
tagjainak és távozott az ülésrıl.

4. napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
18/2003. (VIII. 12.) KT számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztést a
Humánpolitikai Bizottság kivételével minden bizottság megvitatta.
Az önkormányzat rendeletében szabályozza a meghatározott szolgáltatási díjakat. A közszolgáltató
váltás, a Vízmővek névváltozása és a szolgáltatási díjak változása alapján a rendelet módosítása vált
szükségessé.
Hozzászólás, kérdés hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
27/2004. (….) KT rendeletét
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról

5. napirendi pont
Békés Megyei Vízmővek Rt 2005. évre vonatkozó díjszabályzata alapján a 31/2003. (XII. 29.) KT
számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı módosító javaslata a rendeletet illetıen, hogy a 2. § 3. bekezdése törlésre
kerüljön, mivel véleménye szerint az abban foglaltakat nem rendeletben kellene szabályozni, hanem a
szolgáltatási szerzıdésben, vagy adott esetben a mőködési szabályzatban. Az elızmények tekintetében
tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy több települési egyeztetést követıen került a Vízmővek Rt.
Közgyőlése elé az elıterjesztés. A tulajdonosok közgyőlése azt elfogadta, ettıl kezdve formális a
Képviselı-testületek szerepe. Két település Orosháza és Szarvas nem fogadta el a vízdíj áremelés
mértékét, annak ellenére, hogy az elızetes egyeztetéseknél úgy nyilatkoztak, hogy elfogadják azt.
Ezek a vízdíjak biztosítanak fedezetet egyrészt az üzemmérnökségek mőködtetésére, másrészt a
szükséges és indokolt fejlesztésekre. Természetesen a lakossági és a hatósági díj eltérı mértékő lesz.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a képviselıket a fenti módosítás
figyelembevételével a rendelet megalkotására.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
28/2004. (….) KT sz. rendeletét
az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosításáról

6. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola pótelıirányzat biztosítására vonatkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az iskola 6.389.818 Ft
többlettámogatást kér az óvodai feladat megszőnésével kapcsolatban. Az iskola költségvetésében
megtervezett fejlesztési-, felújítási kiadások összege 10.358 E Ft. A Hısök úti iskola rekonstrukciója
miatt változott a fejlesztési és felújítás felhasználási összeg. Eddig a konyhai berendezések felújítására
használta fel a tervezett 1.500 E Ft összeget. Maradvány 8.858 E Ft, mely összegbıl még 2.000 E Ft
összeget szeretne felhasználni esıcsatorna javítására, és tantermek linóleum cseréjére. Fejlesztés,
felújítás pénzeszköz elvonás 6.858 E Ft volna az intézménynek, többlet igény mőködési kiadásaihoz
6.390 E Ft.
Hozzászólás, kérdés hiányában, az elıterjesztésben található határozati javaslat elfogadását kérte a
Képviselı-testület tagjaitól.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola
kérelmének helyt ad, az óvodai nevelés feladatcsökkentése miatt felmerülı – már teljesített 6.390 E Ft-ot az intézmény számára pótelıirányzatként biztosítja.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola
2004. évi költségvetésében felújításra, fejlesztésre biztosított 6.858 E Ft pénzeszközt elvonja.
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy a határozat I. és II. pontjában foglalt elıirányzat változásokat a következı
költségvetési rendeletmódosításon vezesse keresztül.
Határidı:

azonnal

7. napirendi pont
Szabó Istánné Óvodai Oktató Kht., és Bárdi Zoltánné a Csemetekert Óvodai Oktató Kht.
vezetık kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a
Humánpolitikai Bizottság döntését követıen a többi óvónı is felkereste, és jelezték, hogy amennyiben
a fenti két óvoda megkapja a támogatást, akkor ık is élni kívánnak a lehetıséggel. Összességében kb.
1,5-1,6 M Ft többletkiadást jelentene az önkormányzat részére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság ülésén
az elıterjesztésben szereplı összeg visszafizetésétıl eltekintettek. A bizottság ülésén megkérdezték,
hogy esetlegesen tudomás van-e róla, hogy más óvodának is volna ilyen jellegő igénye, azonban
aljegyzı úrnak nem volt tudomása arról. Kérné a Képviselı-testület tagjait, hogy döntsenek a
kérelmeket illetıen.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök el kívánta mondani, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésén olyan döntés született, hogy fizessék vissza a társasági adó és a normatíva közötti kölcsön
összegét.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítés, tájékoztatás nem lévén, felkérte a képviselıket,
hogy a határozati javaslatban található I. alternatíváról hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület tagjai 4 igen szavazattal támogatták az I. alternatíva szerinti javaslatot.
A polgármester felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslat II. alternatívájáról hozzák meg
döntésüket.
A Képviselı-testület tagjai 5 igen szavazattal támogatták a II. alternatíva szerinti javaslatot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondása szerint jelen ülésen a fenti témában nem született döntés, ezért
az érintett bizottságoknak újra meg kell tárgyalnia a benyújtott kérelmeket és a decemberi testületi
ülésen születik döntés erre vonatkozóan. Az eredménytelenség oka vélhetıen információhiány volt,
hiszen nem mindegy, hogy hány óvoda él a támogatás igényével.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Szabó Istánné Óvodai Oktató Kht., és Bárdi
Zoltánné a Csemetekert Óvodai Oktató Kht. vezetık kérelme” címő napirendet döntés
hiányában elnapolja. Megállapítja, hogy egyik alternatíva sem kapta meg a szavazatok
többségét, így nem született döntés.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 23.
Dr. Dávid Imre polgármester

Véháné Szedlák Ildikó képviselı felszólalásában elmondta, hogy az elıterjesztés is tartalmazza, hogy
ügyvédi hiányosság miatt nem történt meg idıben az átalakulás. Nem lehet-e az ügyvédet beperelni?
Miért az önkormányzat vállalja a költségeket?
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint az óvodavezetık nem kívánnak pert indítani az
ügyvéddel szemben.

8. napirendi pont
Beszámoló a Katona József Mővelıdési Központ 2004. évi tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Katona József
Mővelıdési Központ tevékenységét a bizottság megvitatta, az arról készített szakmai munkát
megfelelınek, színvonalasnak tartja. Különösen kiemelné a minden évben megrendezésre kerülı és a
tulajdonképpen tehetségkutató számba menı İszi Tárlat megrendezését, mely a város lakóinak és
talán az alkotóknak is egyre kedvesebb. Az intézmény kiszolgálja a lakosságot, civil szervezeteknek
otthont ad (16 civil szervezetnek), patronálja azokat, más szervek rendezvényeinek is színvonalas
lebonyolítását megoldja. Hetente kb. 1000 fı látogatja az intézményt. A nyitva tartás az igényeknek
megfelelı. A vállalkozó egyéni vállalkozás lévén aktívan kiveszi a részét a munkából. A
beszámolóból kiderülnek a felújítási szükségletek. Legfontosabb lenne a tetıfelújítás, mely tudomása
szerint a költségvetés tervezésekor beállításra került.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint összességében a Katona József Mővelıdési Központ
tevékenysége jónak mondható. A költségeket a civil szervezetek esetenként felvetik. Meglátása szerint
kompromisszumra van szükség az igénybevételt illetıen, hogy az intézmény kihasználtsága biztosított
legyen.
Kérdés, észrevétel a fentieket illetıen nem volt, így felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó
kulturális vállalkozó beszámolóját a közmővelıdési megállapodás keretében mőködtetett
Katona József Mővelıdési Központban 2004. évben végzett tevékenységérıl.
Határidı:

azonnal

9. napirendi pont
Bíró Károly a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megvitatta a beszámolót, mely az
elvárásoknak megfelelt. Önkormányzati újság lévén az újság legfontosabb célja a lakosság
tájékoztatása. Meglátásuk, hogy egyenlı távolságtartásra törekszik a politikai szervektıl. A bizottsági
ülés alkalmával is megkérte a szerkesztıt, hogy ne csak a polgármestert kérdezze meg, hanem legyen
egy olyan rovat az újságban, ahol az utca lakosságát is megkérdezi bizonyos témában.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kiegészítés nem lévén, a határozat meghozatalára kérte a
képviselıket.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Bíró Károly 2004. évi
beszámolóját a Gyomaendrıdi Híradó önkormányzati újság kiadásáról.
Határidı:

azonnal

10. napirendi pont
Hunya-Örménykút Általános Iskolája és a Városi Családsegítı Központ közötti együttmőködési
megállapodás tervezet jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését
a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a kistérségben
eddig ezeket a feladatokat az összevont általános iskola tekintetében a Szarvasi Nevelési Tanácsadó
látta el. A két kistérség vonatkozásában megváltoztak a feladatellátás rendjei, ennek megfelelıen
jelentıs térítési díjért, mintegy külsı szolgáltatásért látná el a Szarvasi Nevelési Tanácsadó ezeket a
feladatokat, mint pl. iskolaérettségi vizsgálat, stb. Jelenleg a helyi Családsegítı Központnál a
szükséges háttér biztosítása nincs meg, a létszám és a rendelkezésre álló kiadások nem elégségesek,
ennek ellenére el kellene látni a feladatot átmenetileg mindaddig, amíg a kistérség a feladat ellátásáról
nem gondoskodik.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kiegészítés nem lévén, a határozat meghozatalára kérte a
képviselıket.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodás megkötését Hunya-Örménykút Általános Iskolája és a Városi
Családsegítı Központ között jóváhagyja.
Határidı:

azonnal

11. napirendi pont
A 256/2000. (X. 26.) KT számú határozat hatályon kívül helyezése
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület a
256/2000. (X. 26.) KT. számú határozatában a Tulipános Óvoda önkormányzati támogatását 1000,Ft/fı összegben kiegészíti 2000. szeptember 01. napjától, amíg az ellátotti létszám a 33 fıt el nem éri.
2000/2001. nevelési évben az óvodában a felvett gyermekek létszáma nem érte el az engedélyezett
férıhelyek számát és az Önkormányzat a határozatban megállapított kiegészítı támogatással kívánta
az óvodát támogatni. Az elmúlt három év létszám adatai alapján elmondhatjuk, hogy az óvodába
felvett gyermekek száma eléri az engedélyezett férıhelyszámot, sıt meg is haladja azt.
Az engedélyezett férıhelyszám: 30 fı. Az állami normatíva csak az engedélyezett férıhelyszámig
felvett gyermekek után igényelhetı, az óvodával 2004. július 31-én kötött közhasznúsági szerzıdés
szerint önkormányzati támogatás csak az után a gyermekek után adható, akik után az óvoda megkapja
az állami normatívát.
A fenti határozat ellent mond a közhasznúsági szerzıdésnek, valamint az engedélyezett férıhelyszám
felett rendelkezik ezért azt hatályon kívül kell helyezni.
Az óvodák önkormányzati támogatásánál figyelembe vettük az óvodák nagyságát, az alábbi
táblázatból is látszik, hogy a kisebb óvodák nagyobb önkormányzati támogatásban részesülnek.
Kérdés, észrevétel nem volt, így felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
328/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2004. november 30. napjával a
256/2000. (X. 26.) KT. számú határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidı:
Felelıs:

2004. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

12. napirendi pont
A 297/2004. (X. 28.) KT számú határozat módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Városi Sportcsarnokra és az
Ifjúsági Táborra kiírt pályázatok beadásának határideje módosul 2004. december 31-e 12 órára. Január
hónapban kerül sor a pályázatok elbírálására. Gondot jelenthet, hogy legalább két pályázóról van
tudomása, aki a fenti két intézményt a Tourinform Irodával együtt szeretné kivenni, ezért lehetséges,
hogy el kell napolni decemberben a Tourinform Irodával kapcsolatos döntést, mert ık csak akkor
veszik ki az irodát, ha ahhoz a másik két intézményt is sikerül kivenniük.
Mindhárom intézménnyel kapcsolatban jelentıs az érdeklıdık száma.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kérné a képviselıket, mivel valóban van egy ilyen jellegő reális igény,
hogy a Tourinform Iroda pályázat benyújtásának határidejét egy hónappal hosszabbítsák meg, azaz
2004. december 31-e 12 óra legyen, ugyanúgy, mint a másik két meghirdetett intézményé, és így
valóban nem lesz probléma a bírálat során. Ezt az intézkedést a Képviselı-testület minden további
nélkül megteheti.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Tourinform Iroda jelenlegi
vezetıje kórházban van, így ha pályázatot szeretne benyújtani, az jelenleg nem áll módjában.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a pályázatok kiírása folyamán a
Sportcsarnokot és az Ifjúsági Tábort szétválasztották, most pedig a Tourinform Irodát is
hozzácsatolják. Kérdése, hogy mi ebben a célszerő?
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Katona Lajos alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a testület ezzel a határozattal
mindenféle megoldásra nyitott lesz, egyébként a pályázatok tartalma fogja megszabni, hogy melyik a
legkedvezıbb.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy csak a pályázatok benyújtásának határideje azonos.
Külön-külön pályáznának az intézményekre nem egyben, de nem lehet azt a lehetıséget kizárni,
hogyha valaki mindhárom intézményre be kívánja nyújtani a pályázatát, és az mutatkozik a
legjobbnak, akkor ne fogadjuk el.
További kérdés, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a jegyzı úr által
javasolt módosítással, mely szerint a Tourinform Iroda pályázat benyújtási határideje 2004. december
31-e 12 óra, hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
329/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 297/2004. (X. 28.) KT. számú
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A Városi Sportcsarnok profilkötöttségő bérbeadására meghirdetett pályázati kiírás
„Pályázat benyújtásának helye, határideje” bekezdésének elsı mondata az alábbiakra változik:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Sportcsarnok" jeligével ellátva 2004. december 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy elızı napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
címre.
A Városi Sportcsarnok profilkötöttségő bérbeadására meghirdetett pályázati kiírás
„Pályázat elbírálása” bekezdésének elsı mondata az alábbiakra változik:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2005. januári
ülésén.
Az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő bérbeadására meghirdetett pályázati kiírás „Pályázat
benyújtásának helye, határideje” bekezdésének elsı mondata az alábbiakra változik:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Ifjúsági Tábor" jeligével ellátva 2004. december 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy elızı napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
címre.
Az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő bérbeadására meghirdetett pályázati kiírás „Pályázat
elbírálása” bekezdésének elsı mondata az alábbiakra változik:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2005. januári
ülésén.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a módosított pályázati kiírás közzétételérıl gondoskodjon.
II.
A Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére meghirdetett pályázati kiírás „Pályázat
benyújtásának helye, határideje” bekezdésének elsı mondata az alábbiakra változik:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Tourinform Iroda" jeligével ellátva 2004. december 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy elızı napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
címre.
A Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére meghirdetett pályázati kiírás „Pályázat
elbírálása” bekezdésének elsı mondata az alábbiakra változik:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2005. januári
ülésén.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a módosított pályázati kiírás közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı:

azonnal

13. napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati minıségirányítási program keretében évente megvalósuló
törvényességi ellenırzés tapasztalatairól
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy jelen esetben rutinszerő a
napirendi pont elfogadása. Kis településeken óriási problémát okoz a minıségirányítási rendszer
elfogadása, mőködtetése, hiszen nincs aki ellássa ezt a feladatot, nincs aki értsen ehhez a dologhoz.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
330/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati
Minıségirányítási Program keretében évente végzett a Kis Bálint Általános Iskolánál valamint
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthonnál lefolytatott törvényességi
ellenırzésrıl készített tájékoztatót elfogadja.
Határidı:

azonnal

14. napirendi pont
Tájékoztató az oktatási intézményekben végzett helyszíni ellenırzésrıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy bizottsági ülést megelızıen a
Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humánpolitikai Bizottság tagjai voltak jelen az intézmények
megtekintésén. Hasznosnak mondható a helyszíni látogatás. Külön-külön is érzékelthették a
hiányosságokat, az intézményvezetık a szőkös anyagi helyzet figyelembevételével mindent
megtesznek az intézményért. A Kis Bálint Általános Iskola 7 tanteremre pótlólagosan kapott
támogatást a padozat felújítására. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola két tanterembe kapott
iskolapadokat és székeket, ugyanitt három harmadik szinti tanterem szigetelése megoldásra vár még.
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola körül is vannak problémák, mivel az épület állaga esetenként
romlik. Az Endrıdi út l. szám alatt lévı volt háztartási boltot is megtekintették, mely óriási változáson
esett át.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, határozatuk meghozatalára kérte a képviselıket.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
331/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzati
minıségirányítási programja által elıírt 2004/2005. tanévre elıírt önkormányzati fenntartású
intézményekben elvégzett helyszíni ellenırzésrıl készített tájékoztatót.

401

Határidı:

azonnal

Dr. Dávid Imre polgármester átadta az ülés vezetését Katona Lajos alpolgármesternek, majd
távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 15 fı.

15. napirendi pont
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Katona Lajos alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét az
elıterjesztés rövid ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök javasolta a képviselıknek a koncepció felülvizsgálatát elfogadni
azzal, hogy annak átdolgozását a szociális törvény módosítását követıen kell majd végrehajtani.
Véleménye szerint a szociális szolgáltatások területén jó úton halad a város, a Mirhóháti úton
megkezdett új idısek otthona építése megfelelıen halad. Minıségi javulásnak tekinthetjük a
fogyatékosok nappali klubjának kialakítását, mőködését. Reménykedünk abban, hogy az öregszılıi 20
férıhelyes bentlakásos idısek otthona kialakítására benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban
részesül.
A Városi Családsegítı Központ tervei is megvalósultak, január 1-tıl sikeresen beindult az
adósságkezelési tanácsadás, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába megkezdte mőködését a
speciális támogató csoport, a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolában folytatódik a drogprevenciós
program.
A város idıseinek ellátásába szerepe van a Református Egyháznak is, akik a meglévı
szolgáltatásaikon felül a házi segítségnyújtásba is szeretnének bekapcsolódni a következı évben.
Hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 15 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
332/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Város Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálatát elfogadja azzal, hogy az átdolgozást a Szt.
módosítását követıen kell végrehajtani.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

16. napirendi pont
Termıföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII. Tv. Alapján
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a testület döntése
alapján kigyőjtésre került, hogy az un. vitatott földperrel kapcsolatosan a földmővelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterhez benyújtott kérelembe, mely földterületeket tüntessék fel infrastrukturális
vagy közösségi célra történı hasznosíthatás céljából. A földterületek kiválasztásánál szempont volt a
20 átlag aranykorona feletti érték a jobb mővelhetıség érdekében, és hogy a városhoz közel legyen. A
földterületek adatai a földhivatallal egyeztetésre kerültek.
A földterületek felsorolását a határozati javaslat tartalmazza.
A bizottság nevében javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
333/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
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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 az
alábbi fölterületeket tüntesse fel.
Helyrajzi szám terület nagysága aranykorona érték
01271/7
91 ha 205 m2
1719,06
01276/3
26 ha 7002 m2
493,24
02073/6
82 ha 5039 m2
1435,57
02075
2 ha 8126 m2
48,94
02081/11
4811 m2
8,37
02081/12
4 ha 3756 m2
76,14
02086/10
1 ha 2207 m2
27,59
02086/15
7 ha 5026 m2
112,15
02124/9
12 ha 9868 m2
471,86
02124/10
5740 m2
23,94
02133/11
53 ha 6252 m2
2125,94
02138/11
16 ha 77 m2
667,52
02138/14
35 ha 5989 m2
1484,47
02143/10
46 ha 9354 m2
1955,93
02519/9
15 ha 8520 m2
416,60
02528/1
51 ha 9497 m2
1309,66
02541/1
14 ha 3948 m2
325,32
02552/7
23 ha 6473 m2
461,71
02571
115 ha 8801 m2
2697,99
Összesen:
604 ha 691 m2
15.862
Városhoz közeli egyéb területek
02086/3
1 ha 5287 m2
02833
2 ha 8126 m2
02836/3
4 ha 71 m2
02836/59
8 ha 923 m2
Összesen:
16 ha 4407 m2

Határidı:
Felelıs:

23,85
48,94
63,97
85,65
222,41

mővelési ág
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

gyep
erdı, gyep
gyep
gyep

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

17. napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek és területhasználat bérleti díjának módosítása
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a tartósbérletbe adott
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosításának esedékessége 2004. december 31.
A bérleti díjak 4,5 %-os mértékkel kerülnének megemelésre, az éves inflációs árindex alapján. A
helyiségek többsége tekintetében javasolják a bérleti szerzıdés meghosszabbítását 2005. december 31.
napjáig. Az Enci esetében a bérleti szerzıdés meghosszabbítását javasolják a decemberi ülésen
megtárgyalni, mivel a bizottsági ülés elıtt az UWYTA KHT., mint bérlı ismét jelezte a vételi szándékát.
Katona Lajos alpolgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket, annak
elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
334/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
1./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségbérleti és
területhasználati díjait 4,5 %- kal megemeli 2005. január 1. napjától kezdıdıen 2005. december 31.
napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Szabadság tér
Buszállomás-tarfik
Hısök u. 56.
22 m2 iroda ( közjegyzı )
Hısök u. 56. 22 m2 iroda
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesülete
Gyomaendrıdi Futball Club
Gyomai Sportpálya
Szarka Balázs
0321/6 lıtér
Endrıdi Cuti Sütıipari Kft.
Endrıdi utcában közterület
Körösi Halászszövetkezet
Templom – zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Pap – zugi Természetvédelmi és Horgász
Egyesület
Bónom – zug Vizéért Egyesület
Soczó – zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület

Bruttó bérleti díj
1.224.374,- Ft/év
4.931,- Ft/hó
1.206,- Ft/hó
3.620,- Ft/hó

76.385,- Ft/hó
11.077,- Ft/év
12.540,- Ft/hó
1.085.307,- Ft/év
191.627,- Ft/év
90.772,- Ft/év
334.843,- Ft/év
181.542,- Ft/év
134.719,- Ft/év

2./ A bérleti díjak felülvizsgálata 2005. november 1-vel válik esedékessé.
3./ A piac és vásárrendezés ( Markt Platz Egyéni Cég ) bérleti díja 2005. március 31. napjától
298.470,- Ft/hó.
4./ Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az alábbiakban felsorolt bérlık bérleti szerzıdést a
következı feltételek mellett meghosszabbítja:

Megnevezés
Hısök u. 56, Nagylaposi Tárház Bt.
Hısök u. 56, Gyoma – Gazda Bt.
Határidı:
Felelıs:

Bérleti szerzıdés lejárta
2005. december 31.
2005. december 31.

Bruttó bérleti díj
13.846,- Ft/hó
16.511,- Ft/hó

2005. január 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Dávid Imre polgármester visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı.

18. napirendi pont
Holtág összekötı csatorna címzett támogatására benyújtandó pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, önkormányzatunk részt kíván venni a hat települést érintı
Békés Megyei belterületi vízrendezésre címzett támogatásigénylési programban.
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A beruházás Gyomaendrıd 3 belterületi holtágának, a Népligeti, az Endrıd-Középsı (Csókási) és a
Főzfás zugi holtágak csatornával történı összekötését célozza meg. A beruházás teljes, 6 települést
érintı összköltsége 550.000 e Ft, melybıl a Gyomaendrıdöt érintı összeg 210.554 e Ft, melyet az
önkormányzatunknak 2005. évi és azt követı költségvetési rendeleteiben szerepeltetnie kell.
A saját erı vállalásáról és a beruházás megvalósításáról az önkormányzatnak együttmőködési
megállapodást kell kötnie Békés Megye Önkormányzatával, melyekben a saját erı vállalása és a késıbbi
elszámolás és vagyonátadás rendje kerülnek rögzítésre.
Amennyiben a képviselı-testület támogatja a pályázat benyújtását, úgy az utólagosan kiosztásra került
2004. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezet elfogadásáról is dönteni kell, a képviselıtestült tartós kötelezettség vállalása miatt.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem volt, a pályázat benyújtását egyhangú 16
igen szavazattal támogatták, és az alábbi határozatokat hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
335/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Békés Megye belterületi vízrendezésre címzett támogatás
benyújtása keretében a holtág összekötı csatornák (Népligeti, az Endrıd-Középsı (Csókási) és a
Főzfás zugi holtágak csatornával történı összekötése) megvalósítását támogatja. A Képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a megvalósításra és a saját forrás vállalására vonatkozó együttmőködési
megállapodások megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
336/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete „ BÉKÉS megye további 6 települése
belterületi belvízrendezésének „ címzett támogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak
szerint dönt:
I. A beruházás pénzügyi forrásai:
I.1. A beruházás összköltsége:

550.000 ezer forint

I.2. A képviselı-testület/közgyőlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 19.086 ezer
forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.
I.3. A saját forrás összegébıl:
Saját bevétel:
19.086 ezer forint
Lakossági hozzájárulás:
………-…... ezer forint
(Amennyiben a beruházás megvalósításához
víziközmő-társulati hitel igénybevételét tervezik,
úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági
hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni.)
Hitel:
……- …….. ezer forint
Egyéb állami támogatások:
ebbıl:
KAC:
VICE:
CÉDE:
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……-……...ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint

TERKI:
Egyéb:
EU támogatások:
Egyéb:

……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint

I.4. A képviselı-testület/közgyőlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:
Lekötött betét:
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:
Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmő
juttatás):
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel:
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):
Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,
egyéb értékpapírok értékesítése:
Osztalék- és hozambevétel:
Egyéb (rövid megnevezéssel):
Összesen:

…..-…….. ezer forint
…..-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
19.086 ezer forint
………-….. ezer forint
………-….. ezer forint
………-….. ezer forint
………-….. ezer forint
19.086 ezer forint

1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás
összege (szennyvízberuházás esetén):

……-…….. ezer forint/bekötés.

1.6. A képviselı-testület/közgyőlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti
ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct.: 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal egyidejőleg
nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követı két
évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§.-ában
foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az 1.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie,
amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)
Ezer forintra kerekítve
No.
1.

2.

Megnevezés
Saját folyó bevétel

0

1.1. Helyi adók
1.2. Illetékbevételek
1.3. Bírságok
1.4. Kamatbevételek
1.5. Egyéb sajátos bevételek

0
0
0
0
0

Rövid
lejáratú
kötelezettségek (az 1990. évi
LXV. törvény
88. § (6) bekezdése szerint)
2.1. Tıke- és kamattörlesztés
2.2. Lízing díj

3.

Összesen

Korrigált saját folyó bevétel
[(1.-2.)*0,7]

0

0
0
0
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…….

…….

Ebbıl
…….
…….
éves ütemek

…….

4.

Az önkormányzat által adott
év(ek)ben még vállalható
fizetési kötelezettségek (az
önkormány-zat
részére
legfeljebb ezen összeg erejéig
bocsátható ki hitelígérvény)
(3.≥4.)

0

II. A településrendezési tervvel való összhang:
A képviselı-testület/közgyőlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a
21/2002. (XI. 25.) sz. képviselı-testületi/közgyőlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel
összhangban van.
III. Tulajdonjog:
A képviselı-testület/közgyőlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás
(kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-mőszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények
alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami
tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı teher-,
per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg.
E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve
szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-mőszer beszerzés). A pincerendszerek és
természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami,
önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni
lapját, közmő vezeték esetében a 3/1979. (Ép.Ért. 11.) ÉVM utasítás alapján készült belterületi
közmőnyilvántartás ide vonatkozó részének hitelesített másolatát kell csatolni.
IV. Kötelezı feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:
Az önkormányzat az igénybejelentést megelızı tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon
kötelezı feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. / elidegenítette. (a megfelelı szöveg
aláhúzandó).
Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelızı tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy
nyilatkozik, hogy az elidegenítést mőszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésbıl
befolyt vételárat vagy annak megfelelı összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra
biztosítja (Cct. 19. § (2) ).
Kelt:………………... 2004. …………….

...........................................
jegyzı

...............................................
polgármester
P. H.

Eredeti aláírásokkal, vagy:
A kiadmány hiteléül:
.........................................
(aláírás, dátum, pecsét)
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester
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A határozat meghozatala után a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a fentiek miatt alkossák
meg a 2004. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/2004.(…….) Kt. sz. rendelete
a 2004. évi költségvetésrıl szóló módosított 6/2004.(III.1.)KT. sz. rendelet módosításáról

19. napirendi pont
Selyem út II ütemének útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Selyem út II. ütem beruházás kivitelezıjének a Kövit-t
javasolják kiválasztani, a közbeszerzési eljárás elıkészítı munkacsoport és a bíráló bizottság tagjainak
a határozati javaslatban felsorolt személyeket javasolják megválasztani.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
337/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Selyem utca (II. ütem) útépítés megvalósításnak
lebonyolításával a KÖVITE-t bízza meg bruttó 594.000 Ft összegben, egyben felhatalmazza a
polgármestert a lebonyolítási szerzıdés aláírására.
2. A Képviselı-testület a beruházás kivitelezıjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárás Elıkészítı Munkacsoport tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Knapcsek Béla
Béres János
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
3. A Képviselı-testület a beruházás kivitelezıjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Dr. Dávid Imre
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
Knapcsek Béla
A Képviselı-testület Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
alapján felhatalmazza a Bíráló Bizottságot a beruházás kivitelezıjének kiválasztására irányuló
döntés meghozatalára.
Határidı:
Felelıs:

2005. január 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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20. napirendi pont
A gyomaendrıdi önkormányzati
üzemeltetésbe adása

tulajdonú mikrohullámú adatátviteli

hálózat

tartós

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt, az elıterjesztés készítıjét röviden
ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Megyeri László aljegyzı elmondta,a SAPARD projektforrásból megvalósult városon belüli
mikrohullámú adatátviteli hálózat és adatkommunikációs végpontok rendszert a Sapard pályázat
elıírásai szerint az önkormányzatnak 5 évig kötelezıen üzemeltetni kell nonprofit módon. Mivel az
önkormányzat az üzemeltetéshez szükséges személyi, mőszaki hátérrel nem rendelkezik, ezért
javasolják azt olyan cégnek átadni, akik ilyennel hivatásszerően foglalkoznak. Az üzemeltetésre a
mellékelt üzemeltetési szerzıdést kötnék meg, melyet a véleményezı bizottságok megkötésre
alkalmasnak találtak.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, a határozati javaslatban foglaltakat egyhangú 16
igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
338/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyomaendrıdi önkormányzati
tulajdonú mikrohullámú adatátviteli hálózat tartós üzemeltetésbe adásáról szóló szerzıdést az alábbi
tartalommal és szövegezéssel elfogadja.
ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Önkormányzata 5500
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1., adószáma 15346614-2-04, képviseli Dr. Dávid Imre polgármester,
mint üzemeltetésbe adó, (továbbiakban: Üzemeltetésbe adó)
Másrészrıl a Mars BékésNet Internet – szolgáltató és Kereskedelmi Kft. székhely: cg. száma
06-09-006589, adószáma 11915159-2-06, képviseli: Szántó József és Miszori Attila ügyvezetı, mint
üzemeltetı (a továbbiakban: Üzemeltetı) között az alábbi feltételek mellett:
Elızmények
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
TTFC/DA/2/2203/120 számon regisztrált „Gyomaendrıdi informatikai fejlesztés” megnevezéső
pályázaton nyert támogatási forrás felhasználásával SAGEM link távolsági gerincet épített ki. A
"Gyomaendrıdi mikrohullámú adatátviteli hálózat kiépítése és informatikai csomópontok kialakítása"
elnevezéső és 73-1308-00115-0211 számú SAPARD projekt forrásából városon belüli mikrohullámú
adatátviteli hálózatot épített ki és adatkommunikációs végpontokat telepített. Az egymással
együttmőködı és egymást kiegészítı projekt kivitelezıje egyaránt az Üzemeltetı volt, aki rendelkezik
a szolgáltatáshoz szükséges hatósági engedéllyel, internet szolgáltatási, személyi feltételekkel és
szakmai tapasztalattal, valamint a szükséges logisztikai háttérrel így a felek két projektben
magvalósult eszközök, berendezések és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: mikrohullámú
rendszer) üzemeltetésére az alábbiakban állapodnak meg.
1.) Üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képezik a jelen üzemeltetési szerzıdés 1. számú
mellékletében részletes azonosítási adatokkal meghatározott távolsági (Békéscsaba-Gyomaendrıd
közötti) mikrohullámú SAGEM link (a továbbiakban: távolsági gerinc) és városon belüli 2,4 GHz-es
frekvencián üzemelı mikrohullámú adatátviteli hálózat (a továbbiakban: helyi Internet
elosztórendszer) adó-, vevı és vezérlı berendezései.
2.) Az Üzemeltetésbe adó Üzemeltetı kizárólagos használatába adja az okirat 1.) pontjában
meghatározott ingóságokat, mely ingóságokat Üzemeltetı idıleges használatra átvesz.
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Az ingóságok átadásáról felek jegyzıkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadott ingóságok
mőszaki állapotát, továbbá rögzítik a birtokbaadás pontos idıpontját.
3.) Szerzıdı felek jelen üzemeltetési szerzıdést határozatlan idıtartamra kötik.
4.) Az Üzemeltetı vállalja, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezı gerincet mőszakilag üzemelteti,
illetve a teljes gerincre a Nemzeti Hírközlési Hatóság felé a frekvenciadíjat fizeti annak fejében, hogy
a gerincet az Üzemeltetı 50%-os mértékben folyamatosan és díjmentesen használja arra, hogy
szolgáltatásait a település és a szomszédos települések lakossága számára eljuttassa. A távolsági gerinc
kapacitásainak fennmaradó 50%-áról az Üzemeltetésbe adó szabadon rendelkezik. A Felek rögzítik,
hogy a kiépített gerinckapacitásból származó Internet elérésnek legalább 60%-ban Gyomaendrıdön
kell a fogyasztókhoz eljutnia.
5.) Az Üzemeltetésbe adó kiköti, hogy a távolsági gerinc üzemelésére vonatkozóan éves 99,5%-os
rendelkezésre állást kell az Üzemeltetınek biztosítania. Az Üzemeltetınek mőszaki hiba bekövetkezte
esetén a hiba elhárítását az észleléstıl illetve a bejelentéstıl számított (munkaidıben) 4 órán belül
(munkaidın túl) 12 órán belül meg kell kezdenie. Amennyiben az Üzemeltetı az üzemeltetés fenti
kötelezettségeit vétkesen és súlyosan, több alkalommal megszegi, akkor az Üzemeltetésbe adó
jogosult arra, hogy a távolsági gerinc számára más üzemeltetı partnert keressen azonnali felmondás
mellett.
6.) Az Üzemeltetı a távolsági gerinc üzemeltetésével kapcsolatos minden költséget – beleértve a
javítás és hibaelhárítás költségét is – viseli, illetve a távolsági gerincre villámvédelmet is magába
foglaló vagyonbiztosítást köt és annak költségét fedezi.
7.) A garanciális idıszak eltelte után az Üzemeltetı vállalja, hogy a rendelkezésre állás megtartása
érdekében a távolsági összeköttetésre saját költségén csereberendezést tartalékol. Amennyiben az
eredeti összeköttetés meghibásodik, illetve tönkremegy (pl. villámkár okán), akkor ennek költségét az
Üzemeltetı által megkötött biztosítás hivatott fedezni. Amennyiben a biztosítási fedezet nem
alkalmazható, akkor a Felek a meghibásodás körülményeit és a felelısségi viszonyokat részletesen
feltáró egyeztetést folytatnak a pótlás lehetséges pénzügyi megoldásairól. Ilyen jellegő meghibásodás
pénzügyi hátterének rendezésétıl függetlenül az Üzemeltetı vállalja, hogy a számára rendelkezésre
álló csereberendezést üzembe helyezi.
8.) A helyi Internet elosztórendszer (Víztorony helyi elosztó, a két templomban lévı helyi elosztók és
a Sapard szerzıdés keretében létrehozott végpontok) üzemeltetésének feltételei:
a) Az Üzemeltetı a helyi elosztórendszer központi egységeiben bekövetkezett hibákat saját költségére
javítja az együttmőködés teljes idıtartama alatt, tekintettel arra, hogy ezek az eszközök az Üzemeltetı
Internet szolgáltatás továbbítására is szolgálnak.
b) Az Üzemeltetı köteles a helyi elosztórendszer központi egységeit, és a két templomi relé pontot
folyamatos üzemben tartani, a szolgáltatás elvárt rendelkezésre állási mutatója éves szinten 99%.
c) Az Üzemeltetı biztosítja a LINUX szerverek támadásokkal szembeni védelmét, az operációs
rendszer frissítését. A garanciális idıszakon túl bekövetkezett központi eszközhibákat saját
hatáskörben és költségére javítja.
d) Az Üzemeltetı az ügyfélvégponti eszközhibákat a csere pontos költségének elszámolása mellett
javítja.
e) Az elérés minıségét és rendelkezésre állását illetıen az egyedi felhasználói végpontokon a
szolgáltatás üzemeltetésében az Üzemeltetı a Nemzeti Hírközlési Hatóság által elfogadott „Általános
Szerzıdési Feltételek” dokumentációt illetve annak mőszaki mellékleteit alkalmazza.
9.) Az Üzemeltetı az Üzemeltetésbe adó tájékoztatása mellett jogosult arra, hogy a technológiai
fejlıdést követendı minıségjavító mőszaki cseréket hajtson végre saját költségére. Amennyiben az
Üzemeltetı a felhasználói létszám jelentıs bıvüléséhez kapcsolódóan bıvíti az elosztószektorok
számát, akkor az új szektorokat, mint az Üzemeltetésbe adó rendszeréhez tartozó, de Üzemeltetıi
tulajdonú eszközöket kell tekinteni, amelyeket az Üzemeltetı azonos gondossággal üzemeltet.
10.) További harmadik személyekhez végpontok a Gyomaendrıd helyi Internet elosztón: A felek
rögzítik, hogy a fenti üzemeltetési kötelezettséget az Üzemeltetı arra való tekintettel végzi, hogy a
helyi Internet elosztórendszert jogosult az Üzemeltetı az Internet szolgáltatásához szükséges jelek
szabad és díjmentes továbbítására alkalmazni. A helyi elosztóhálózaton a forgalom jellege kettıs: az
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Üzemeltetı Internet szolgáltatásának továbbítása illetve belsı hálózati forgalom, de ezen utóbbi csakis
az Üzemeltetésbe adó intézményei között. Magánszemélyek és más felhasználók a rendszert egymás
közötti forgalmazásra csak az Üzemeltetésbe adó engedélye alapján használhatják, amely engedélyt az
Üzemeltetésbe adó az Üzemeltetı szakvéleményének kikérése után ad ki.
11.) Üzemeltetı nyilatkozik, hogy az üzemeltetésbe átadandó ingóságokat rendeltetésszerően jó gazda
módjára fogja használni, viseli az ingóságok karbantartásának, üzemeltetésének valamennyi költségét,
gondoskodik azok állagmegóvásáról, javíttatásáról, és az átadott ingóságok vonatkozásában viseli a
kárveszélyt.
12.) Üzemeltetésbe adó szavatolja az okirat 1. számú mellékletében meghatározott ingóságok
tulajdonjogát, továbbá szavatolja, hogy a jelen üzemeltetési szerzıdés hatálya alatt harmadik
személynek nincsen olyan joga, mely az Üzemeltetı zavartalan használatát akadályozná vagy
korlátozná. Üzemeltetésbe adó jogosult az üzemeltetési szerzıdés hatálya alatt az Üzemeltetı
tevékenységét, illetıleg az üzemeltetésbe adott ingóságok mőszaki állapotát ellenırizni, esetleges
kifogásait írásban az Üzemeltetı részére közölni.
13.) Szerzıdı felek megállapodnak, hogy eltérı írásbeli megállapodásukig üzemeltetı üzemeltetési
díjat nem fizet az üzemeltetésbe adó részére.
Az üzemeltetési díjmentesség fejében az Üzemeltetı vállalja, hogy a távolsági gerinc és helyi
elosztórendszer központi helyéül szolgáló gyomaendrıdi vízmőtelepet üzemeltetı Békés Megyei
Vízmővek Rt-vel és az alközpontok elhelyezésére szolgáló épületek tulajdonosaival (Római Katolikus
Egyház, Református Egyház) külön-külön megállapodást köt, amelyben vállalja az üzemeltetéssel és
karbantartással járó különleges feltételeket és viseli az üzemeltetés során felmerülı összes költséget.
Ezen túl menedzseli a helyi elosztórendszeren az Üzemeltetésbe adó virtuális magánhálózatát (Virtual
Private Network, a továbbiakban: VPN) és külön megállapodásban foglalt feltételekkel Internet
szolgáltatást nyújt a VPN végpontok felé.
14.) Üzemeltetı kijelenti, hogy a jelen szerzıdés alapján az ıt megilletı jogok gyakorlása, illetve az öt
terhelı kötelezettségek teljesítése során az Üzemeltetésbe adó illetve kívülálló harmadik személyek
irányába teljes körő felelısséget vállal.
15.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen üzemeltetési szerzıdést bármelyik szerzıdı fél
három hónapos felmondási idı közbeiktatásával szüntetheti meg. Azonnali hatályú felmondási jog
illeti meg feleket a másik szerzıdı fél súlyos szerzıdésszegése esetén. Közös megegyezéssel felek az
üzemeltetési szerzıdést bármikor megszüntethetik. A szerzıdés bármely jogcímen történı
megszüntetése csak és kizárólag írásbeli alakban érvényes.
16.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatosan felmerülı vitákat
békés úton próbálják megoldani. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Szarvasi Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét és annak alávetik magukat.
17.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezési az irányadók.
Szerzıdı felek a jelen üzemeltetési szerzıdést elolvasás és kellı megértés után, mint ügyleti
akaratunkkal mindenben egyezıt cégszerően, jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrıd, 2004. ………………………………
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a szerzıdés aláírására és végrehajtásának figyelemmel
kísérésére.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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21. napirendi pont
Rendezvényterület kialakítása az Erzsébet ligetben
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, többszöri egyeztetés után úgy tőnik sikerül megtalálni a
ligetben a rendezvényterület végleges helyét és formáját. A bizottság elnökök a helyszínt
megtekintették, és elfogadhatónak találták. Az idı rövidsége miatt – ahhoz, hogy a május 1-i városi
programot ezen a helyen tudják megrendezni, - a képviselı-testület döntése nélkül a munkálatokat
meg kellett kezdeni, fakivágások, területrendezés stb. A Szabadság téren a Kner Emléktér folyamatban
lévı kialakítása miatt a május 1-i rendezvény már nem biztosítható tovább, a helyet kinıtte a város,
ezért igyekeztek olyan területet találni, amely központi elhelyezkedéső, jó megközelíthetı, és a
kiállítók valamint a látogatók befogadására elegendı szabad terület áll rendelkezésre.
Katona Lajos alpolgármester aziránt érdeklıdött, hogy a jelenlegi játszótér megmarad e azon a
helyen, a mellékelt vázrajz azt jelöli. Emlékezete szerint arról volt szó, hogy azt ott megszőntetik.
Szujó Zsolt osztályvezetı az érdeklıdésre elmondta, a jelenlegi játszóteret ebben az állapotában
fenntartani valóban nem lenne érdemes, a ligetnek egy másik fajsúlyos részén egy korszerő játszótér
kialakítása lenne célszerő.
Csányi István bizottsági elnök hangsúlyozta, a munkálatok megkezdését indokolta az is, hogy a liget
faállományának felújítását tervszerően addig nem tudják folytatni, míg a rendezvényterület el nem
készül. Az eddigi munkálatokkal károkat nem okoztak, a kivágásra került fák egy része teljesen
balesetveszélyes volt, illetve nem volt értelme megtartani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a rendezvényterület kialakításával, hiszen a régi helyet
már jócskán kinıtte a város. Kérte azonban, hogy a padok és szeméttárolók költségét tervezzék be a
költségvetésbe, a májusi rendezvényre azokra már szükség lesz. Ugyanakkor gondolkodni kell azon,
hogy az illemhely kérdését, hogy fogják megoldani.
Azon kívül fontosnak tartaná virágos, pihenı szigetek kialakítását is.
Jakus Imre képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı.
Csányi István bizottsági elnök kérte az illetékeseket, hogy a régi vízmőrıl jövı vezetékrendszert
tárják fel, mert ott nyilván szivárgás van, annak vonalában áll a víz a ligetben.
Babos László képviselı aggályát fejezte ki a rendezvényterület ligetben való kialakításával
kapcsolatban. Nem túl régen még védetté nyilvánították ezt a ligetet, azt mondták, hogy túl terhelt,
további terhelést már nem bír el, most meg a közepébe tennének egy betonplaccot, meg oda
vonzanának több ezer embert – ez a liget tönkre fog menni.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva megkérdezte, van e esetleg más ötlet a rendezvényterület
helyére vonatkozóan. Lassan egy fél éve húzódik ez a kérdés, más ötlettel ez idáig senki nem áll elı.
Utólag lehet hibákat találni.
Babos László képviselı hangsúlyozta, annak idején, amikor errıl tárgyalt a testület nem volt alkalma
elmondani a véleményét. Azóta ez a téma nem volt a testület elıtt, éppen ezért a közelmúltban
meglepıdve tapasztalta, hogy a munkálatokat már meg is kezdték, a testület döntése nélkül. Mi lesz ott
egy május 1-e alkalmával, fıleg ha esik az esı. A tehergépkocsik, ki – be fognak járni, áruhordás
céljából, tönkre fogják tenni a ligetet.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, azon lehet vitatkozni, hogy jogos volt e munkáltok
megkezdése a testület döntése nélkül. Az viszont biztos, hogy ennek a ligetnek ez idáig nem igen volt
funkciója, inkább örülni kellene annak, hogy rendbe lesz téve. Arra viszont ügyelni kell, hogy olyan
dolgot csináljanak, ami esztétikus, élettel tölti meg a ligetet, ami a meglévı növényzetet is meghagyja,
sıt még fejleszti azt.
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Czibulka György képviselı véleménye szerint is jó úton halad a testület, ezzel a megoldással egy
szép rendezett ligete lesz a városnak, amit évente két- három alkalommal, élettel tudnak megtölteni.
Dezsı Zoltán képviselı emlékezete szerint 1999-ben az akkori testület arról tárgyalt, hogy ezt a
rendezvényterületet a két településrész közé az Október 6 ltp. –en lévı szabad területre építik meg. Ez
azonban nem valósult meg.
A jelenlegi elképzeléssel annyi az aggálya, hogy ott egy rendezvény alkalmával a vendéglátósok az
áru ki-be szállításával tönkre fogják tenni a járda melletti a terepet, fıleg ha esik az esı. Ki fogja azt
utánuk helyre állítani. A megépítésre kerülı 2 m széles járdán gépkocsival nem tudják megközelíteni
azt a részt, ahová a vendéglátósok helyét tervezték.
Összegezve, úgy ítélte meg, hogy egy elıkészítetlen elképzelésrıl van szó, amelyrıl nem volt testületi
döntés. Ha ez kerül megvalósításra, egy –egy rendezvény alkalmával több kárt fognak okozni, mint
amennyi hasznot remélnek.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva hangsúlyozta, azt az elképzelést, hogy a két településrész
között legyen a rendezvényterület kialakítva nagyon sokan elvetették, fıleg akkor, amikor az Egyházi
Iskola elhatárolta magát a közös megvalósítástól. Évente két rendezvény kerülne a ligetben
megvalósításra, a terv szerinti megvalósítás esetén 6-8 ezer ember befogadására is képes lesz ez a
terület. Be kell látni, hogy a Szabadság teret kinıtte a város, az elmúlt évben is tapasztalhattuk, hogy
ennyi ember befogadása itt már nem biztosítható tovább.
Csányi István bizottsági elnök hangsúlyozta a vendéglátósoknak tervezett terület kétfelıl is
megközelíthetı, az oda vezetı utat olyan szélességőre építik, hogy a szállító jármővek is nyugodtan
közlekedhetnek rajta.
Jenei Bálint bizottsági elnök indítványozta a vita lezárását. Véleménye szerint ez már nem szakmai
vita. Menet közben a kialakult hibákat lesz lehetıség korrigálni.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amely
szerint a képviselı-testület egyetért a mellékelt helyszínrajz szerinti rendezvényterület kialakításával
az Erzsébet ligetben.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
339/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az elıterjesztés mellékletét képezı
helyszínrajz szerinti rendezvényterület kialakításával az Erzsébet ligetben.
Határidı:
Felelıs:

2005. március 25.
Dr. Dávid Imre polgármester

22. napirendi pont
Kner emléktér közbeszerzési eljárásának összegzése
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés részletes tájékoztatást nyújt a képviselıtestületnek a Kner emléktér közbeszerzési eljárásáról, a beérkezett ajánlatok elbírálásáról,
értékelésérıl, amely alapján a Bíráló Bizottság kiválasztotta a nyertes ajánlattevıt.
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Az írásos tájékoztatást annyiban kívánta kiegészíteni, hogy az új közbeszerzési eljárás szerint
közbeszerzési szakértıt kell alkalmazni. Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetıje egy
akreditált képzés keretében hamarosan megszerzi ezt a képesítést, így hivatalon belül megoldódik a
szakértı kérdése.
Érdemi hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a tájékoztatót egyhangú 17 igen
szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
340/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Kner emléktér kialakítására vonatkozó
közbeszerzési eljárásról készített összefoglaló tájékozatót.
Határidı:

azonnal

23. napirendi pont
Folyékony hulladékszállító jármő közbeszerzése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint arról már tájékoztatta a testületet a települési folyékony
hulladékszállító, szippantó jármő beszerzése megvalósítására 16.625.000 Ft támogatást nyert az
önkormányzat.
A beruházás teljes bekerülési költsége 23.750.000 Ft.
Mivel a beruházás értéke meghaladja a jelenleg hatályos közbeszerzési értékhatárt, ezért a beruházás
beszállítójának kiválasztására egyszerő közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az elıkészítı
munkacsoport és a bíráló bizottság tagjainak a határozati javaslatban felsorolt személyeket javasolják
megválasztani.
Felkérte a képviselıket a javaslat elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
341/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
1. A Képviselı-testület a települési folyékony hulladék szállító és szippantó jármő
beszállítójának kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Elıkészítı Munkacsoport
tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Császárné Gyuricza Éva
Béres János
Szujó Zsolt
Tóthné Gál Julianna
2. A Képviselı-testület a beszállító kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Dr. Dávid Imre
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Szujó Zsolt
Tóthné Gál Julianna
Béres János
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Határidı:
Felelıs:

2005. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

24. napirendi pont
Endrıdi Sportpálya megvilágítására vonatkozó kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, valamennyi bizottság támogatta a Gyomaendrıdi Városi
Sportegyesület azon kérelmét, miszerint az önkormányzat támogassa az Endrıdi Sportpálya
megvilágításának kiépítését. A bizottságok 50 %-os támogatást javasoltak, a megvalósítás két ütemben
történne. Az elsı ütem költsége bruttó 3.670 e Ft, melynek kifizetésére 8 éves bérleti szerzıdést kötne
az önkormányzat. A 8 éves futamidı alatt a havi törlesztı részlet 45 e Ft + ÁFA-t jelent. A futamidı
végén a létesítmény könyv szerinti értéken kerül az önkormányzat tulajdonába, mely figyelembe véve
az amortizációt jelképes összeget jelent.
Felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatnak megfelelıen hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
342/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Városi Sportegyesület által
benyújtott, az Endrıdi Sportpálya megvilágítására vonatkozó kérelmét támogatja. A
Képviselı-testület a megvalósításra 8 éves futamidejő bérleti szerzıdést köt, melynek
finanszírozását a következıkben fogadja el:
A beruházás összege: 2.936.000 Ft +ÁFA
Havi bérleti díj: 45.000 Ft +ÁFA
Sportegyesületi vállalás: 22.500 Ft + ÁFA
Önkormányzati vállalás: 22.500 Ft +ÁFA
A Képviselı-testület a szükséges forrást költségvetésébıl biztosítja és felhatalmazza a
polgármestert a megvalósításra vonatkozó szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

25. napirendi pont
Tájékoztató a Holtágaknak Élni Kell Alapítvány megszüntetésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint a tájékoztatóban is olvasható, az 1991-ben alakult
alapítvány céljainak egy része megvalósult, a további céljai pedig okafogyottá váltak, illetve az
alapítvány az utóbbi években már egyáltalán nem mőködött, ezért a kezelı kezdeményezte annak
megszőntetését, melyet a békés megyei bíróság 2004. október 25-én kelt ítéletében el is fogadott.
Kérte a képviselıket, hogy a fentiekre figyelemmel fogadják el a tájékoztatót.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
343/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Holtágaknak Élni Kell
Alapítvány megszőntetésérıl szóló tájékoztatót.
Határidı:

azonnal
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26. napirendi pont
Bene Gábor kérelme
Csányi István bizottsági elnök elmondta, nevezett kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy a
tulajdonát képezı Újkert sori ingatlan gázellátását az önkormányzat támogassa. A házépítés céljából
vásárolt ingatlanra a többi közmővet gerincvezeték építése nélkül be tudták kötni, azonban gázvezeték
bekötése csak gerincvezeték építésével valósítható meg. Kérelmében családi és anyagi helyzetére
hivatkozva az önkormányzattól 100.000 Ft támogatás megítélését kéri.
A bizottság álláspontja, hogy mivel kérelmezı a lakásépítés céljából maximális - 160.000 Ft vissza
nem térítendı és 320.000 Ft visszatérítendı - támogatást kapott az önkormányzattól, ezért nem
javasolják a kért támogatás megítélését.
A bizottság nevében javasolta a határozati javaslat II. alternatíva elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, a II. alternatívát tette fel szavazásra.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
344/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a magánerıs lakossági út- és közmőépítések,
valamint járdafelújítások szervezésérıl és támogatási rendszerérıl szóló 12/2003. (IV.30.) KT
rendeletben kapott felhatalmazás alapján Bene Gábor (Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 7/1. szám
alatti lakos), a tulajdonát képezı Újkert sori ingatlan gázbekötését nem támogatja.
Határidı:
Felelıs:

2004. december 31.
Dr. Dávid Imre

27. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény decemberi szabadságolási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény a képviselı-testület jóváhagyását kérte a
december 18-31 közötti szabadságolás idıpontjával kapcsolatban. A szabadság ideje alatt a
helyettesítést a Réthy Pál Kórház és Rendelı-Intézet látja el.
Kérte a képviselıket a jóváhagyás megadására.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
345/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény
2004. december 18. és december 31. közötti szabadságolását.
Határidı:

azonnal

További írásos napirendi pont nem volt, a polgármester megkérdezte a képviselıket, majd a jelenlévı
érdeklıdıket van e bejelenteni valójuk.
Hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt a polgármester az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján
javasolta a Képviselı-testületnek a Tájékoztató a Liget-Fürdı Kft. vagyoni helyzetérıl tárgyú
elıterjesztés megtárgyalásához zárt ülés elrendelését.
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A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
346/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Tájékoztató a Liget-Fürdı Kft. vagyoni
helyzetérıl tárgyú elıterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı:

azonnal

Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § (4)
bekezdés a./ pontja alapján a Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezések és a Közmőfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos fellebbezések tárgyú elıterjesztések
megtárgyalására is zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdést, a képviselık hozzászólásait és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dezsı Zoltán
hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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