Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
26/2004.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. december 23-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, ifj. Dógi János, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács
Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Timárné Kozma Ágnes,
Véháné Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Tóthné Gál Julianna, 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 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 17 fı, Császárné Gyuricza
Éva képviselı asszony elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Dezsı Zoltán
képviselı jelezte, hogy késve fog érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Babos László és Csányi István képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
• 2005. január 6-án 14.30 órakor ünnepélyes keretek között kerül aláírásra a Kis Bálint
Általános Iskola Hısök úti épületének bıvítésére nyert ROP pályázat támogatási szerzıdése.
A rendezvényen beszédet mond Dr. Kolber István, Regionális Fejlesztésért és
Felzárkóztatásért Felelıs Tárca nélküli miniszter.
• Az Állami Számvevıszék által végzett vizsgálatról szóló jegyzıkönyv megérkezett, a
képviselı-testület a februári ülésen fogja tárgyalni.
• Mint arról már volt szó a Vízmővek Rt. megkezdte az üzemmérnıkségek átszervezését, az
elızetes információk szerint, ennek következtében Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány nem
tartozik majd a Gyomai üzemmérnıkséghez. Ugyanakkor a központi szerepet Gyomaendrıd
kapja meg, így a szarvasi központ megszőnik.
További polgármesteri bejelenteni valója nem volt, átadta a szót Dr. Csorba Csaba jegyzı úrnak.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a 2004. december 5-i népszavazás rendben
lezajlott. Mint ahogy mindenki értesülhetett róla, a népszavazás eredményét a Legfelsıbb Bíróság
megsemmisítette, és az eredmény megállapítására vonatkozó eljárást megismételtette. Ennek alapján
településünkön négy szavazókörben kellett a szavazatokat újraszámlálni és annak eredményét
ismételten megállapítani. Az érintett Szavazatszámláló bizottságok a tételes újraszámlálást elvégezték,
melynek során eltérés a korábban megállapított eredményhez képest nem volt. Ugyan ez volt a helyzet
az 5. sz. Országos Választókerülethez tartozó településeken az újraszámlálást végzı szavazókörök
esetében is.
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Ezúton kívánta megköszönni a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak a felelısségteljes, szakmai
munkát, amit a december 5-i népszavazás, illetve az újraszámlálás során végeztek. A bizottság tagjai
teljes joggal sérelmezték azt, hogy a munkájukat bár ki különösebb indokolás nélkül megkifogásolta,
kétségbe vonta.
További tájékoztatásként elmondta, hogy a hunyai képviselı-testület megválasztotta az új jegyzıt Dr.
Olaszné Dr. Kulik Éva személyében, így 2005. január 1. napjával az ı kirendelése megszőnik.
Katona Lajos alpolgármester a jegyzı úr által elmondottakhoz kapcsolódóan indítványozta, hogy a
képviselı-testület határozatban fejezze ki köszönetét a Szavazatszámláló Bizottságok részére a
felelısségteljes, eredményes munkájukat, bízva abban, hogy a jövıbeni választások során is
felkészültségükkel, tapasztalatukkal segítik azok lebonyolítását.
Megítélése szerint a demokráciában nagy veszélye van annak, ha egyesek kétségbe vonják a szavazás
eredményének hitelességét. Ez helytelen magatartás, mert, ha demokratának tartjuk magunkat, akkor
igen is azt kell erısíteni, hogy hiszünk ezeknek a szavazásoknak a szabályszerő lebonyolításában,
azok eredménynek megállapításában. Ezeket az eredményeket igen is el kell fogadni, tudomásul venni
úgy, hogy azok hitelességét senkinek ne legyen bátorsága megkérdıjelezni.
Jenei Bálint bizottsági elnök egyetértve az elıtte szólókkal, véleménye szerint a helyi sajtóban is
kifejezésre kell juttatni a képviselı-testület ezen álláspontját, annak érdekében, hogy a közvélemény is
minél szélesebb körben tudomást szerezzen róla.
Lezárva a témát Dr. Dávid Imre Polgármester javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a Képviselıtestület köszönetét fejezi ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a 2004. december 5-i országos
népszavazás során végzett felelısségteljes, eredményes munkájukat, bízva abban, hogy a jövıbeni
választások során is felkészültségükkel, tapasztalatukkal segítik azok lebonyolítását.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
353/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjainak a 2004. december 5-i országos népszavazás során végzett
felelısségteljes, eredményes munkájukért.
Határidı: azonnal
Ezt követıen a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban leírt sorrendet
annyiban javasolta kiegészíteni, hogy 14. napirendi pontként a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részben önálló válásának kérelme, 15. napirendi pontként 20 db belterületi lakóút lakossági
hozzájárulásának megállapítása, míg a zárt ülésen 19. napirendként Rendszeres szociális segély
folyósításának megszüntetése ügyében érkezett fellebbezés, 20. napirendként pedig rendszeres
gyermekvédelmi támogatás megszüntetése ügyben érkezett fellebbezés kerüljön megtárgyalásra.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot a fentiek figyelembe vételével elfogadta, és egyhangú
17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
354/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Autóbusz jegyáremelés rendelet módosítása
3. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és személyes
gondoskodásról szóló rendelet módosítása
4. A magánerıs közmőépítési rendelet módosítása
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sporttrió Kft. beszámolója a Sportcsarnok és Ifjúsági tábor 2004. évi mőködésérıl
Beszámoló a Tourinform Iroda 2004 évben végzett tevékenységérıl
Óvodák kérelmének újratárgyalása
Kondorosi u. 1. sz. alatti Idısek Átmeneti Otthona továbbmőködtetése
Pályázati kiírás a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására
Képviselı iskolaszéki delegálása a Kner Imre Gimnázium kérelme alapján
Tájékoztató a végrehajtási cselekmények eredményérıl
Gyomai Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Hunya Elek kérelme
Cigány Kisebbségi Önkormányzat részben önálló válásának kérelme
20 db belterületi lakóút lakossági hozzájárulásának megállapítása
Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket. A maga részérıl a 234/2003.(IX.25.)KT. Sz. a volt Enci
ingatlan felajánlása megvételre a jelenlegi bérlık részére tárgyú határozatra adott jelentést annyiban
kívánta kiegészíteni, hogy az elmúlt napokban a Barna –Ker Bt. vételi ajánlatott tett, a megvételre, a
januári Kt. ülés fogja tárgyalni. Az Uwita Kft. a késıbbiekben fog nyilatkozni.
Egyéb hozzászólás, kiegészíteni való a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület
egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
355/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 156/1998. (V. 28.), 234/2003. (IX. 25.),
86/2004. (III. 25.), 217/2004. (VII. 29.), 230/2004. (VII. 29.), 233/2004. (VII. 29.),
239/2004. (VII. 29.), 253/2004. (IX. 30.), 283/2004. (IX. 30.), 284/2004. (IX. 30.),
303/2004. (X. 28.), 309/2004. (X. 28.), 310/2004. (X. 28.) Kt. sz. határozatok
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Tótné Gál Juliannát a pénzügyi osztály részérıl, van e
szóbeli kiegészíteni valója a rendelet- tervezethez.
Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintézı elmondta, a bizottsági ülésre kiadott elıterjesztéshez képest
a rendelet-tervezetbe beépítésre került a Városi Gondozási Központ gépjármő beszerzése 4.816 e Ft
összegben a fejlesztési és egyéb kiadások közé. Mint ismeretes az intézmény 4 millió Ft-ot nyert
pályázaton gépkocsi vásárlásra. A hiányzó összeget 416.000 Ft saját bevétel – a régi gépkocsit ilyen
értéken számították be – illetve 400.000 Ft önkormányzati támogatás képezi. A támogatási szerzıdés
szerint a gépjármő beszerzést még ebben az évben le kell folytatni, ezért van szükség a rendelet ilyen
irányú módosítására.
Kérte a képviselıket, hogy az általa elmondottak figyelembe vételével alkossák meg a rendeletet.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd elmondta, a gépkocsi az
elmúlt napokban meg is érkezett.
További hozzászólás hiányában, felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt
felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület vita nélkül egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/2004.(…….)KT. rendeletét
a 2004 évi költségvetésrıl szóló 6/2004.( III.1.)KT. rendelet módosításáról
2. napirendi pont
Autóbusz jegyáremelés rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a helyi autóbusz közlekedés üzemeltetését végzı Alföldi
Közlekedési Kft. a jogszabály adta lehetıségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és bérletek árának
2005. évi változására. A január 1. napjától alkalmazandó díjak 0-5.5 % -al emelkednek a 2004 évhez
képest.
Az elıterjesztést a Humánpolitikai bizottság kivételével valamennyi bizottság megtárgyalta, és
rendelet módosítását javasolta a képviselı-testületnek.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/2004.(…….)KT. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló
többször módosított 4/1991. (III. 29.) KT rendelet 1.sz. mellékletének módosításáról

3. napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003.(IV. 28.) KT rendelet kiegészítésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az eddigiek során a helyi
rendeletünk szabályozása szerint az oktatási intézmények közvetlenül bonyolították a helyi autóbusz
közlekedés vonatkozásában a kedvezményes bérletjegy vásárlásával kapcsolatos adminisztratív
feladatokat. A 2005. január 1. napján hatályba lépı 2004. évi CI. Tv. értelmében a nevelési-oktatási
intézmények által a saját tanulóik részére vásárolt bérletek után a fogyasztási árkiegészítés nem vehetı
igénybe. Mindezek alapján a helyi rendeletünkbıl a fent említett szabályozást ki kell hagyni.

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/2004.(…….)KT. rendeletét

a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2003.( IV.28.)KT. rendelet kiegészítésérıl
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4. napirendi pont
A magánerıs közmőépítési rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette a rendelet módosítás lényegét.
A rendelet módosítás a lakosság jelentıs részét érinti. A korábbi rendelethez képest annyi a változás,
hogy a tervezet pontosabban meghatározza a társasházi ingatlanok esetében mennyi az a lakossági
hozzájárulás, amit az útépítés során fizetni kell. Ugyanakkor a hatásköri szabályok és pontosításra
kerültek, a változás szerint a részletfizetési kedvezmények megállapítása a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe kerül át. A bizottság döntésével szembeni kifogások,
jogorvoslati eljárások kerülnek majd a Képviselı-testület elé.
Jenei Bálint bizottsági elnök a témához kapcsolódóan a rendelet-tervezet melléklete II. 1/c pontja
alapján kérdezte, hogy az érintett ingatlanokra a jelzálogjog bejegyzés gyakorlatát miért nem
érvényesítik a szennyvízberuházások esetében. Itt ugyanis a 10 évre vállalt fizetési kötelezettség nincs
bejegyezve az adott ingatlanra, így elıfordult olyan eset, hogy az ingatlan eladásakor a tulajdonost ezt
nem közölte a vevıvel. Ezt utána a Vízmőtársulat nem ismerte el, így egy hosszas jogvita keretében
tudott a vevı érvényt szerezni igazának.
Összegezve az ingatlan mozgásoknál ez továbbra is gondot jelenthet.
Dr. Csorba Csaba jegyzı jogosnak tartotta ezt a felvetést. Annak idején a társulási szerzıdés
készítése során ennek a szabálynak a beépítése elkerülte a készítık figyelmét. Utólag ez úgy oldható
meg, hogy a társulat elszámolása után az önkormányzat adóhatóságának átadott követelések során az
adóeljárás keretében lehet bejegyezni ezt a követelést az ingatlanra teherként.
További kérdés, észrevétel hiányában, Dr. Dávid Imre polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/2004.(…….)KT. rendeletét
a magánerıs lakossági –út és közmőépítések, valamint útfelújítások
szervezésérıl és támogatási rendszerérıl szóló
12/2003.( IV.30.)KT. rendelet módosításáról
5. napirendi pont
A Sporttrió Kft beszámolója a Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2004. évi mőködtetésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Kft. képviseletében megjelent Lakatos Tibor ügyvezetı
urat majd megkérdezte, kíván e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz.
Lakatos Tibor ügyvezetı megköszönte a hozzászólás lehetıségét, kiegészíteni valót nem kívánt
tenni, kérdés esetén kézséggel áll rendelkezésre.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Humánpolitikai Bizottság a beszámolót megvitatta és
megállapította, hogy a Kft. az üzemeltetési szerzıdésben leírtaknak megfelelıen üzemeltette a
csarnokot. Lakossági panasz nem érkezett, a szakmai tevékenység is jónak mondható. A programok
széleskörőek, a város sportszeretı lakosságát kiszolgálja a sportcsarnok. Az ifjúsági és sporttábor
kihasználtsága az elızı évekhez hasonló, amit a téliesítéssel lehetne növelni, a szezont kitolni.
A bizottság nevében megköszönte a kft. végzett munkáját, és javasolta a beszámoló elfogadását a
képviselı-testületnek.
Csíkné Timár Éva a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke jónak tartotta a beszámolót. Kérdésként
vetette fel, hogy a lakosság hány % veszi igénybe rendszeresen a sportcsarnokot.
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Lakatos Tibor ügyvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, a diáksporton és iskolai testnevelésen
kívül, napi két óra - általában este – és a hétvége az, amikor zömmel a város lakosai használják a
csarnokot.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában lezárta a témát, és megköszönte a kft.
munkáját, amit igyekeztek a közmegelégedésére végezni. A közeljövıben megoldandó feladat a
vizesblokkok felújítása mind két létesítmény vonatkozásában, továbbá a sportcsarnok padozatának
cseréje is nagyon idıszerő.
A képviselı-testület a fentieket is figyelembe véve egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
356/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Lakatos Tibor a Sporttrió Kft
ügyvezetıjének beszámolóját a Sportcsarnok és Ifjúsági Sporttábor 2004. évi
mőködtetésérıl.
Határidı: azonnal
6. napirendi pont
Bencsik Mária beszámolója a Tourinform Iroda 2004. évben végzett tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményezı bizottságok a beszámolót megvitatták, és
elfogadásra javasolták a Képviselı-testületnek.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket van a kérdésük, észrevételük a beszámolóval
kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a polgármester elmondta még, hogy az iroda mőködtetése
jelent némi gondot a városnak, hiszen a Turizmus Rt., mint a névhasználati jog jogosultja csak
meghatározza a feladatokat, de anyagi fedezetet nem igen ad hozzá. Éves szinten több, mint 3 millió
Ft-ba kerül a városnak az iroda üzemeltetése. Mint ismeretes a további üzemeltetésre pályázatot írt ki
az önkormányzat, ennek függvényében döntik el, a mőködtetés módját.
Lezárva a témát felkérte a képviselıket a beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
357/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Bencsik Mária beszámolóját a
Tourinform Iroda 2004. évben végzett tevékenységérıl.
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
Óvodák kérelmének újratárgyalása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület a novemberi ülésén
tárgyalta a Selyem úti és a Csemetekert óvoda vezetıinek kérelmét, melyrıl a döntéshozatalt
elnapolták a jelen ülésre.
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A kérelmet valamennyi bizottság újra megtárgyalta, és a két óvoda vonatkozásában úgy foglalt állást,
hogy ne tekintsenek el a normatíva visszafizetésre kapott hitel visszatérítésétıl, viszont a hitel
visszafizetésének határidejét 2005. június 30. napjáig hosszabbítsák meg.
Hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17
igen szavazattal a bizottságok javaslatát támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
358/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bárdi Zoltánné a Csemetekert
Óvoda vezetıjének, valamint Szabó Istvánné a Selyem úti Óvoda vezetıjének kérelmét
elutasítja, a 43/2004. (II. 26.) KT. számú határozat szerint nem tekint el a felvett kölcsön
visszatérítésétıl, azonban a hitel visszafizetésének határidejét 2005. június 30. napjáig
meghosszabbítja.
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tulipános Óvodai Oktató Kht., a
Szmola Óvodai Oktató Kht., Szivárvány Gyermekkert Óvodai Oktató Kht. vezetıjének
kérelmét elutasítja, a késedelmes átalakulás miatt keletkezett visszafizetett összeget
támogatásként nem biztosítja az Óvodákat fenntartó Kht.-ék számára.
Határidı: azonnal
8. napirendi pont
Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1.sz. alatti Idısek Átmeneti Otthona továbbmőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Gellai Józsefnét a Városi Gondozási Központ vezetıjét
van e szóbeli kiegészíteni valója a témához kapcsolódóan.
Gellai Józsefné intézményvezetı elmondta, a szóban forgó klub épületében 10 fı átmeneti elhelyezést
biztosító részleg lett kialakítva, amely 2003. december 1. napjától mőködik. A részleg mőködését a
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal határozatlan idıre engedélyezte. Az intézményegység egész
évben 100 –os kihasználtsággal mőködött. A bentlakásos elhelyezésre várók száma jelenleg 48 fı. Az
itt elhelyezett idısek egészségi állapota, és a családi és szociális körülménye nem teszi lehetıvé, hogy
az otthonukba bocsátsák, így a részleg továbbmőködtetése mindenképpen indokolt lenne. A mőködési
kiadásokat a normatíva fedezi.
Mindezek alapján kérte a képviselı-testületet, hogy engedélyezzék az átmeneti elhelyezést biztosító
részleg továbbmőködtetését.
A képviselı-testület a kérelmet egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
359/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Gondozási
Központ 3. számú Idısek Klubja mellett kialakított 10 férıhelyes, átmeneti
elhelyezést biztosító részleg 2004. december 1. napjától, határozatlan ideig, külön
költségvetési támogatás nélkül továbbmőködjön.
Határidı: azonnal
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9. napirendi pont
Pályázati kiírás a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, Dr. Kovács Béla az iskola
jelenlegi igazgatójának megbízatása 2005. augusztus 31. napjával lejár, és mivel a pályáztatási eljárás
több hónapot vesz igénybe a tanév befejezése elıtt a pályázati eljárást le kell folytatni.
Felkérte a képviselıket, hogy a pályázati kiírásról hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
360/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására. A megbízás öt tanévre szól
2005. szeptember 01.-tıl, 2010. augusztus 15.-ig.
A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat vonatkozásában a többször
módosított 1993. évi LXXIX törvény a Közoktatásról 17. 18. §-ban valamint a 128. § (22)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen határozza meg.
Vezetıi pótlék: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a.
A pályázatnak tartalmazni kell:
 iskolai végzettséget igazoló hiteles oklevél másolatot,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
 a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történı megjelenést követı 30
nap. A pályázat elbírálása a véleményezési eljárásra szolgáló harminc nap leteltét követı
Képviselı-testületi ülés, de legkésıbb 2005. június 30. A pályázatot Gyomaendrıd Város
Polgármestere 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre kérjük eljuttatni.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a pályázati kiírást tegye közzé az
Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában.
Határidı: azonnal
10. napirendi pont
Képviselı iskolaszéki delegálása a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
kérelme alapján
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
mint fenntartóhoz, hogy delegáljon képviselıt az Iskolaszék intézményébe. Az elızetes egyeztetés és
felkérés alapján Katona Lajos alpolgármester vállalja az iskolaszéki delegálást.
Felkérte a képviselıket, hogy támogassák az alpolgármester delegálását a gimnázium iskolaszékébe.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
361/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, mint iskolafenntartó Katona Lajos
alpolgármester urat delegálja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
iskolaszékébe.
Határidı: azonnal
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11. napirendi pont
Tájékoztató a végrehajtási cselekmények eredményérıl
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint arról a közmeghallgatáson is szó volt, az év végével egy
jelentısebb adóbeszedési hullámot indított el a hivatal, aminek eredményérıl ad tájékoztatást a jelen
elıterjesztés.
A tájékoztató megvitatás során a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl javaslat fogalmazódott
meg arra vonatkozóan, miszerint a 200 Ft alatti pótlék összegeket töröljék el, mivel azok behajtása
sokkal több problémát jelent, mint a tényleges eredmény lenne. Összegszerően ez 97.863 Ft-ot jelent.
A nagy hátralékok tekintetében viszont javasolta, hogy amennyiben az adózó a pótlékoz tartozó
tıketartozását legkésıbb 2005. március 15-ig megfizeti, abban az esetben a pótléktartozása kerüljön
törlésre.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a gépjármő adó bírság része, milyen hányadot
képez. A maga részérıl a gépjármő hátralékosoknak a bírságot nem engedné el, ha valaki gépjármővet
üzemeltet, igen is fizesse be utána a kötelezı adót.
Havelda Jánosné az adóosztály vezetıje hangsúlyozta, a bírság elengedésérıl nincs szó, csak a pótlék
törlésérıl. Bírság ugyanolyan tıketarozás, mint a gépjármőadó tıke, a bírság ugyanúgy pótlékól.
Tehát, ha az adózó befizeti a tıkét, és elengedjük a hozzákapcsolódó pótlékot, akkor a bírságot is meg
kell, hogy fizesse, bármelyik adónemrıl is van szó.
Jelen pillanatban nem tudja megmondani, hogy a gépjármőadó hátralékhoz, mennyi bírság tartozik, de
kimagasló bírság összegrıl biztos nincs szó.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd a téma lezárásaként felkérte a
képviselıket a tájékoztató elfogadására, a pénzügyi bizottság által tett javaslat figyelembe vételével.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
362/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testület a helyi adók vonatkozásában a 200.-Ft összegő, és
az ez alatti pótlék összegeknek automatikus törlését rendeli el, a 2004/2005. évzárás-évváltás
folyamán. A 200.-Ft-ot meghaladó pótlékösszegek vonatkozásában, ha az adózó a pótlékhoz
kapcsolódó tıketartozást egyösszegben legkésıbb 2005. március 15-ig megfizeti, akkor a
pótléktartozása törlésre kerül.
Határidı: 2005. március 15.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
/ Dezsı Zoltán képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
12. napirendi pont
Gyomai Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az egyház kérelme alapján a templomnál a csapadékvíz
elvezetı rendszer felújításának költségeihez 250.000 Ft vissza nem térítendı támogatás megítélését
javasolja a Pénzügyi és Gazdasági bizottság. A támogatás forrása az endrıdi katolikus templom
templomtornyának megvilágításához megállapított 800.000 Ft, mely elıirányzott támogatási összeget
a plébánia nem vesz teljesen igénybe, így ennek az összegnek a terhére biztosítható a javasolt 250.000
Ft támogatási összeg.
Kérte a képviselıket döntsenek a támogatási összeg megítélésérıl.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
363/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomai Római Katolikus Plébániának a
csapadékvíz elvezetı csatorna felújításhoz 250.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt,
melyet az önkormányzat támogatási megállapodás megkötése után folyósít számla másolat
csatolása mellett.
A támogatás forrása a 6/2004. (III.1.) KT költségvetési rendelet 4. számú mellékletben
meghatározott Szent Imre Katolikus Plébánia részére - templomtorony megvilágításához –
2004. évre megállapított 800.000 Ft. Az elıirányzott támogatást a plébánia nem veszi teljesen
igénybe, így ennek az összegnek a terhére biztosítja a 250.000 Ft-ot.
Határidı: 2004. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
(Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı.)
13. napirendi pont
Hunya Elek kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Hunya Elek az önkormányzat
tulajdonát képezı 02689/8 hrsz-ú 2 ha 4441 m2 területő, szántó mővelési ágú 54,14 AK értékő
termıföld bérlıje. Az öt éves bérleti szerzıdés 2006. november 30.-án lejár. Hunya Elek földbérlı
kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez. Kérelmében a földhaszonbérleti szerzıdés
meghosszabbítását kéri 2009. november 30-ig 27 kg/AK bérleti díj ajánlat mellett. A jelenlegi
haszonbér összege a föld kataszteri tiszta jövedelmének minden aranykoronája után 21 kg étkezési búza a
mindenkori július havi tızsdenapokon augusztusi szállításra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán
számított értéke
Kérését azzal indokolja, hogy a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett
környezetvédelmi alapprogramra pályázott és annak feltétele a pályázati idıszakra, azaz 2004-2009-re
érvényes földhaszonbérleti szerzıdés.
A bérlınek nincs tartozása, a 2004. évi földhaszonbérleti díj összege 27.190,-Ft.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye, hogy a haszonbérleti szerzıdés kérelmezı által kért
meghosszabbítását javasolják a tulajdonosi nyilatkozat kiadásával együtt. A bérleti díj 2005-2006
gazdasági években 27 kg/AK, majd ezt követıen kerüljön felülbírálásra.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
364/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hunya Elek földhaszonbérlıvel az önkormányzat
tulajdonát képezı 02989/8 hrsz-ú termıföldre kötött haszonbérleti szerzıdést 2006. év
december hó 1. napjától meghosszabbítja 2009. év november hónap 30. napjáig.
A haszonbérleti szerzıdés 3./ pontjában meghatározott földhaszonbérleti díj 2005-2006
gazdasági években 27 kg/AK, ezt követıen a földhaszonbérleti díj mértéke felülvizsgálatra
kerül.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hunya Elek, mint bérlı
jogcímén pályázatot nyújtson be az önkormányzat tulajdonát képezı 02989/8 hrsz-ú termıföld
tekintetében a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett
környezetvédelmi alapprogramra.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti
szerzıdés módosításának aláírására, valamint a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
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Minisztérium által meghirdetett környezetvédelmi alapprogramhoz szükséges tulajdonosi
nyilatkozat kiadásához.
Határidı: 2004. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Cigány Kisebbségi Önkormányzat részben önállóvá válásának kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Békés megyében jelenleg a
kisebbségi önkormányzatok, értve ez alatt a Német Kisebbségi Önkormányzatot is, annak ügyeit a
Polgármesteri Hivatal intézte, mint egy szakfeladat úgy mőködött, a Polgármesteri Hivatallal azonos
adószáma volt a kisebbségi önkormányzatnak. Ez a helyzet mindaddig megfelelt, míg a kisebbségi
önkormányzat például közhasznú foglalkoztatásban nem lépett fel jelentısebb foglalkoztatóként, vagy
nagyobb támogatásokat nem hívott le. Eddig településünkön a Mővelt Cigányifjúságért Alapítvány
intézte ezeket az ügyeket, ı lépett fel foglalkoztatóként. Jelenleg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
az, aki közhasznú foglalkoztatásra pályázott, mely azt jelenti, hogy mint foglalkoztató is fel kíván
lépni január hónaptól. Ahhoz, hogy a munkaügyi támogatásokat ne a hivatal adószámán keresztül
tudja érvényesíteni, ahhoz önálló adószámra van szüksége a kisebbségi önkormányzatnak.
Természetesen az adminisztrációs, könyvelési és egyéb pénzügyi feladatokat, mint a részben önálló
költségvetési szervnél, az együttmőködési megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal végzi a
késıbbiekben is, azzal a különbséggel, hogy önálló adószáma lesz a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak. Januárban a Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában is szeretnék a fenti
lépést megtenni. Tegnapi nap folyamán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén a fenti kérelmet
elfogadták, és kérnék a Képviselı-testületet az elıterjesztés elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait
határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
365/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részben önálló költségvetési intézményként mőködik
tovább 2005. január 1-tıl.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
20 db belterületi lakóút lakossági hozzájárulásának megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
(Knapcsek Béla képviselı visszatért az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 18 fı.)
Csányi István bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság két fordulóban tárgyalta a fenti napirendi pontot. Ha az
írásos anyagban található táblázatot nézik, felmerülhet valakiben, hogy van olyan utca, amelynek két
vége van, és mégis 8-10 sarki ingatlan szerepel benne. Ez azért fordulhatott elı, mert vannak olyan
utcák, melyek közel vannak egymáshoz, illetve hosszú teleknek van nyilvánítva, telekkönyvileg
mindkét utcára bejegyzésre kerültek, mint pl. Kırösi-Csoma Sándor utca, vagy Bercsényi utca, illetve
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Zrínyi utcák. 1-1 sarki ingatlan 1-1 utcára tekintve fél ingatlannak számít, ezért 50-50 %-ot fizetnek az
ingatlan tulajdonosok. A Bacsó Béla utca a 20 db utcán kívül esik, aszfalt záróréteggel lett ellátva,
minıségi változás történt. Társulati szerzıdés és szándéknyilatkozatok aláírásra kerültek, így kivethetı
a lakossági hozzájárulás.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
366/2004. (XII. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „20 db belterületi lakóút lakossági
hozzájárulásának megállapítása” címő napirendrıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § (4)
bekezdés alapján a Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelem elutasítása
ügyben ékezett fellebbezés, a Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés, a Közmőfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos fellebbezés, a Rendszeres szociális segély
folyósításának megszüntetése ügyben érkezett fellebbezés és a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
megszüntetése ügyben érkezett fellebbezés tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdést, a képviselık hozzászólásait a közelgı ünnepek alkalmából mindenkinek
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Babos László
hitelesítı

Csányi István
hitelesítı
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