Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
1/2005.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. január 27-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Csázsárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János, Hangya
Lajosné, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau
József, 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
Az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
érdeklıdı állampolgárok
Jakucs Mária és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urat, az intézmények vezetıit, az osztályvezetıket, a meghívottakat, és minden kedves megjelent
érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 17 fı, Tímárné
Kozma Ágnes képviselı asszony és Jakus Imre képviselı úr elızetesen jelezték, hogy késve fognak
érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hangya Lajosné és Knapcsek Béla képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
•

•

A városban a Horizont Energia Kft. által végzett szeivmikus mérések utáni kár helyreállítással
vannak némi problémák. A kül és belterületi utak helyreállítására 5 Ft/m2 összegő kártérítést
adnának, amely összeg a ténylegesen okozott károk helyreállítására nem nagyon elegendı. A
kárszakértı hivatkozik a csapadékos idıjárásra, és arra, hogy a külterületi utakat a vadászok és
a mezıgazdasági vállalkozók is tönkre teszik.
A kommunális hulladéklerakó udvar üzemeltetésére benyújtott 4 pályázatból, a nyertes
pályázó a Reth Mann Recyc Ling Hungária Kft. a hiánypótlásnak a mai napig nem tett eleget
– a hulladékkezelı depó utókezelésével kapcsolatos költségek megoszlásáról nem nyújtotta be
a kimutatást-, így ennek alapján elképzelhetı, hogy továbbra is a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
lesz az üzemeltetı. Újabb egyeztetést követıen fog eldılni, hogy a második legjobb
ajánlattevı kapja e meg, aki 10 év vonatkozásában 170 millió Ft-al magasabb árat határozott
meg, mint az elsı helyezett.

További polgármesteri bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság
elnököket, majd a képviselıket, van e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi pontok elıtt.
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Dezsı Zoltán képviselı a fentiekkel kapcsolatosan megkérdezte, az elsı helyen említett pályázónak
van e kötelezettsége ebben a tekintetben. Így ugyanis hátrány éri az önkormányzatot, hiszen a második
helyezett ajánlatta sokkal kedvezıtlenebb, tudják e ezt érvényesíteni a pályázó felé.
Szujó Zsolt osztályvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, a dolog lényege, hogy a négy ajánlat közül
két érvényes volt, melyek közül a fent említett pályázó a rekultivációval kapcsolatos kérdésre nem
adott egyértelmő választ, a kért hiánypótlásban ezt kellene kifejtenie.
Dezsı Zoltán képviselı további kérdése volt, hogy az építés alatt álló Lidl áruház kivitelezıjével
szemben milyen kötelezettségek lettek elıírva. Az építıanyagot szállító tehergépjármővek szabadon
járnak, tönkreteszik a közterületet, a járdát, az utat, ugyanakkor veszélyeztetik a gyerekek egyházi
iskolába való eljutását is.
Kérdése volt továbbá, hogy a mezıberényi úti kerékpár sáv takarítása kinek a feladata. A lehullott hó
miatt az út latyakos, sáros, nincs letakarítva.
A lehullott hó okozta probléma továbbá, hogy az útkeresztezıdések nincsenek kellıen letakarítva,
például a Kisréti úton nem lehet bekanyarodni az utcába.
Végezetül helyi vállalkozók érdeklıdése alapján kérdezte, hogy az Erzsébet ligetben épülı rendezvény
területnek ki a kivitelezıje, és miért nem lett megpályáztatva.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı szintén a Lidl áruház építésével kapcsolatosan kérte, hogy az
útletakarítási kötelezettséget írják elı a kivitelezı számára. Igaz, hogy most esıs, sáros idıszak van, de
az építkezés környezetében az utak nagyon sárosak, takarítsák le.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésekre, észrevételekre elmondta, a Lidl áruház közterület
foglalási díjat fizet két helyen történı építıanyag tárolás után. A többi zöldterület vonatkozásában
megállapodás alapján köteles az építkezés befejeztével az eredeti állapotot helyreállítani. Az
úttakarítást illetıen szintén megállapodás alapján bizonyos idıközönként köteles a területet
tisztántartani. A jelen idıjárási viszonyok sajnos most ebben a tekintetben nem a legkedvezıbbek. Az
említett megállapodás rögzíti, hogy az építıanyag szállítás lehetıleg az iskolakezdés, illetve befejezés
idıpontjában ne történjen.
A kerékpársáv tisztítása a Közútkezelı KHT feladata, az a közút tartozékát képezi.
Az önkormányzati utak tekintetésben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a hó eltakarítást folyamatosan
végzi, a körülményekhez és a lehetıségekhez képest, a munkavégzés megfelelınek mondható. A
buszmegállók, az orvosi rendelık környékén a hó eltakarítás kézi erıvel történik, közmunkások által.
A rendezvényterület kialakítását a Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint a liget kezelıje végzi, aki felelıs
a járdák és egyéb területek kialakításáért.
További képviselıi kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Dávid Imre polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban szereplı sorrendet javasolta kiegészíteni, és 20. napirendként a Parlagfő
irtáshoz motoros főkasza beszerzése, 21. napirendként pedig a Német Kisebbségi Önkormányzat
részben önálló költségvetési intézménnyé válása tárgyú elıterjesztéseket javasolta megtárgyalni. Zárt
ülés keretében a jegyzı részére címzetes fıjegyzıi cím adományozásának kezdeményezése tárgyú
elıterjesztés kerül megtárgyalásra.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.)
KT rendelet módosítása
2. A települési Hulladékgazdálkodási Tervrıl szóló rendelet
3. Beszámoló a 2004. évi pályázatokról
4. A 2004. évi mérleg beszámolóhoz kapcsolódó értékelés és értékvesztés
5. A „Gyomaendrıd város zöldfelületeinek fásítása” elnevezéső beruházás
közbeszerzési eljárása
6. Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett tevékenységek díjainak 2005. évre
vonatkozó változása
7. Költségvetési törvénybıl eredı illetményváltozások
8. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának részvétele a 2005. évi iskolatej program
tavaszi idıszakában
9. Városi Családsegítı Központ alapító okiratának módosítása
10. Városi Családsegítı Központ beszámolója a 2004. évben végzett családsegítı és
gyermekjóléti szolgáltatásról
11. A Városi Sportcsarnok profilkötöttségő bérbeadására, az Ifjúsági Tábor
profilkötöttségő bérbeadására, valamint a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére
kiírt pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása
12. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet mőködésérıl
13. Védınıi körzet kialakítása
14. Reumatológiai szakrendelı telephelyének módosítása
15. Kötelezı szociális alapszolgáltatások beindítása és fejlesztése
16. Tájékoztató a Gyomaendrıd, Erzsébet Liget, buszmegálló, -forduló és
személygépkocsi parkoló kialakításának tervezetérıl
17. Tájékoztató a Gyomaendrıd Város közterületén található játszótéri eszközök elsı
felülvizsgálatáról
18. Fı út 81/1. volt Enci alatt lévı ingatlanok bérlıi bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása, értékesítése
19. A Nagyállási Gazdák Kft. földhaszonbér tartozása
20. Parlagfő irtásához motoros főkasza beszerzése
21. A Német Kisebbségi Önkormányzat részben önálló költségvetési intézménnyé
válása
22. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a Polgármester a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
készült jelentés megvitatására kérte a képviselıket. A maga részérıl hozzászólása, kiegészíteni valója
nem volt.
Egyéb hozzászólás hiányában kérte a képviselıket a jelentés elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 63/2004.(III. 25.), 75/2004.(III. 25.),
83/2004.(III. 25.), 117/2004.(IV. 29.), 171/2004.(VI. 24.), 225/2004.(VII. 29.),
230/2004.(VII. 29.), 254/2004.(IX. 30.), 269/2004.(IX. 30.), 274/2004.(IX. 30.),
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276/2004.(IX. 30.), 277/2004.(IX. 30.), 278/2004.(IX. 30.), 283/2004.(IX.
300/2004.(X. 28.), 312/2004.(X. 28.), 316/2004.(X. 28.), 322/2004.(XI.
324/2004.(XI. 25.), 328/2004.(XI. 25.), 331/2004.(XI. 25.), 333/2004.(XI.
335/2004.(XI. 25.), 336/2004.(XI. 25.), 344/2004.(XI. 25.), 363/2004.(XII.
364/2004.(XII. 23.) KT. sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.

30.),
25.),
25.),
23.),

Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit van e szóbeli
kiegészíteni valójuk a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában, az érdeklıdık tájékoztatásra elmondta, hogy az önkormányzati
intézményekben valamint a közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodákban és a bölcsıdében
az élelmezési nyersanyagnorma 4.5 % és 7 %-al emelkedik 2005. február 1. napjától.
Felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására, a szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2005.(…..)KT rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása

2. Napirendi pont
A települési Hulladékgazdálkodási Tervrıl szóló rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, majd ez elıterjesztés
készítıjét, van e szóbeli kiegészíteni valójuk.
Szujó Zsolt osztályvezetı tájékoztatásként elmondta, hogy a javított és kiegészített tervet ismételt
véleményezésre megküldték a Környezetvédelmi Felügyelıségnek, viszont részükrıl a mai napig
észrevétel, vélemény nem érkezett. Feltételezhetı, hogy azt jóváhagyták, ezért arra kérte a
képviselıket, hogy a rendelet-tervezetet az elıterjesztett formában szíveskedjenek elfogadni.
Amennyiben a környezetvédelmi felügyelıségtıl olyan észrevétel érkezne, amely a rendelet
módosítását teszi szükségessé, úgy az a soron következı ülésre beterjesztésre fog kerülni.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a rendelet
megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2005.(…..)KT rendeletét
a település hulladékgazdálkodási tervérıl
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3. Napirendi pont
2004. évi pályázatok beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévı érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a város 2004-ben 57
pályázatot nyújtott be, melybıl 27 nyert, elutasításra került 21, és folyamatban van 9. A benyújtott
pályázatok összes támogatási igényéhez viszonyítva alacsony az elnyert összeg. Jelentıs támogatási
igényünk volt a Kis Bálint Általános Iskola Fı úti épületének teljes rekonstrukciójára, a
mezıgazdasági összekötı út építésére, és a Hantoskerti holtág szivattyútelepének kapacitás bıvítésére,
ezen pályázataink azonban nem részesültek támogatásba. Véleménye szerint sokkal jobb is lehetne ez
az arány, ugyan ez vonatkozik az önkormányzati intézményekre is. Összességében a felsorolt
számadatokból is arra lehet következtetni, hogy kb. 50 %-ban lehet a benyújtott pályázatokon nyerni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, a nyert pályázatok abszolút értéke az igényelt
támogatáshoz képest viszonylag kevés, hiszen a 971 e Ft támogatási igényhez képest, az elnyert 264 e
Ft, ami 22.7 %. Kétségtelen, hogy a Kis Bálint Általános Iskolára benyújtott pályázat nagymértékben
torzítja ennek a statisztikának a képét. Így viszont az önkormányzati saját erı mértéke is jelentısen
lecsökkent, amit át lehet csoportosítani más feladatokra.
Dr. Dávid Imre polgármester a fentiekre reagálva hangsúlyozta, a saját erı része több évre megoszlik,
nem biztos, hogy ebben az évben jelentkezett volna. A költségvetés tárgyalásakor majd látható lesz,
hogy a 65 millió Ft felett még további nagyságrendileg a pénz megmaradt, mert a 20 belterületi lakóút
építésére a saját erı fedezet biztosítva van.
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a békési kistérséggel turisztika, idegenforgalom
fejlesztésére nyújtottak e be pályázatot, és ha igen milyen eredménnyel. Ismeretei szerint a szarvasi
kistérség ilyen célokra mintegy 600 millió Ft támogatást kapott.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre válaszolva elmondta, a békési kistérség különbözı
fejlesztési koncepciók elkészítésére nyújtott be pályázatot, sikerrel. Ezeknek a közbeszerzési eljárása
folyamatban van, azok lezárása után lehet a koncepciók készítıivel a szerzıdést megkötni, és a
további pályázatokat elkészíteni és benyújtani. Ahhoz, hogy a tényleges fejlesztéseket megvalósító
pályázatokat be lehessen nyújtani, szükség van a fent említett koncepciókra.
Dr. Dávid Imre polgármester a fenti témához kapcsolódóan elmondta, településünk nehezen fogja
megtalálni a helyét ezekben a kistérségekben – keressük az utat. Érzékelhetı, hogy sem Békés, sem
pedig Szarvas irányában nem igazán otthonunk egyik sem. Az eredetileg tervezett gyomaendrıdi
kistérség sajnos nem jött létre, amit a város szempontjából kudarcként lehet elkönyvelni. A
legnagyobb gond, hogy nincs meg a közös nevezı, Békés város nem igazán partner a közös feladatok
elindításában. Fejlesztésre más úton is lehet pénzt szerezni, de mőködésre csak térségi összefogással
lehetne leginkább.
További hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület a beszámolót egyhangú 17 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2004. évben benyújtott
pályázatokról készített beszámolót.
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont
A 2004. évi mérleg beszámolóhoz kapcsolódó értékelés és értékvesztés
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, hogy csak a jegyzett tıkét kell e figyelni és nem a
saját tıke alakulását. Korábban a saját tıke alakulását is figyelni kellett. Kérdése volt továbbá, hogy
amennyiben a vitatott földek utáni értékvesztést elszámolják, akkor meg van e lehetıség arra, hogy
felszólító levelet megküldjék a földhaszonbér tartozás ügyében. Ugyanakkor megkérdezte, hogy a
Dógos Kht. felszámolása kapcsán a hitelezıi igény be lett e jelentve.
Knapcsek Béla képviselı a Thermál Invest részvénnyel kapcsolatban kérdezte, hogy az Rt.
felszámolásával a sportpálya melletti területrıl – amivel az önkormányzat annak idején belépet az Rtbe – le kell e mondanunk, vagy attól benne vagyunk e ezzel a területtel.
Tóth Lajosné osztályvezetı a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, a saját és a jegyzett
tıkeváltozást illetıen utána fog nézni, mit kell figyelembe venni.
A vitatott földek esetében lehetıség van szeptember 30-a után a felszólító leveleket kiküldeni a be
nem fizetett földhaszonbérek megfizetésére.
A Dógos Kht felszámolásával kapcsolatban a végrehajtó az értesítést megküldte, hiába adtuk be az
igényünket, még sem várhatunk semmit.
A Thermál Invest sorsáról nem tud, utána fog nézni.
Csíkné Timár Éva pénzügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, jelen beszámoló lényege, hogy a város
mérlegének ki kell mutatni azokat az eszközöket, amelyek a valóságban meg vannak, és azt az értéket
tartják. A részesedés állomány kimutatásnál azokat a részesedéseket értéken nem lehet hozni, ahol
felszámolás van és nincs remény a behajtásra. Így eszközként ezeket nem lehet felhasználni,
függetlenül attól, hogy jogilag milyen lépéseket tett az önkormányzat. Lényeg az, hogy a valósághoz
közelítsen az érték kimutatás. Ahol felszámolás van, ott az értékvesztést le kell írni. A követeléseket
illetıen pedig olyat nem lehet kimutatni, amely jogilag behajthatatlan, a bevétel befolyására nincs
remény. Ettıl függetlenül ezek ugyan úgy nyilván lesznek tartva, és a lehetıség függvényében azokat
az önkormányzat érvényesíteni tudja. Lényegében ez egyfajta technikai, kötelezı eljárás a saját
könyveiben, viszont jogilag ettıl még a szükséges lépések megtehetıek.
Katona Lajos alpolgármester szükségesnek tartotta, a Thermál Invest Rt-be beinvesztált sportpálya
elıtti terület kérdését rendezni. Az Rt. felszámolásával nehogy elveszítsük ezt a területet.
Dezsı Zoltán képviselı a fenti témához kapcsolódóan elmondta, emlékezete szerint az edzıpálya és a
nyárfás terület az, amit beinvesztált annak idején az önkormányzat. Majd amikor az Rt. „bebukott” a
tevékenységével valamilyen egyezség született ennek a területnek a visszaadásáról, de ennek
eredményérıl nincs tudomása.
Kérdése volt továbbá, hogy a felsorolt kintlévıségek behajtására van e valamilyen lehetıség, remény?
Mi indokolja ezek kivételét a költségvetési beszámolóból.
/ Tímárné Kozma Ágnes képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a követelések törlése nem jelenti azt, hogy azok jogi úton
történı behajtása ne történne meg. Az önkormányzat mérlegének azt a valós értéket kell tartalmaznia,
amivel a gazdasági életben megjelenik. Ehhez kapcsolódik az önkormányzat által kezelt vagyonnak a
nagysága, ami tartalmaz egy fizikai és egy követelés állományt, amit folyamatosan közzé tesz a
közlönyben. Ez tükrözi azt a vagyoni állapotot, amivel az önkormányzat az adott pillanatban
rendelkezik. Ebbıl a nyilvántartásból veszi ki aztán ezeket a vagyontárgyakat, vagy követeléseket,
amelyek jogi érvényesítése folyamatosan történik.
A Thermál Invest Rt kérdését illetıen, az Rt vagyonába beapportált területért az önkormányzat
üzletrészt kapott, mely üzletrész értékvesztésérıl van szó jelenleg, az Rt. felszámolása miatt. Ez az
ingatlan –egyéb más ingatlanokkal – a hitelezıi igények kielégítésére fog szolgálni. Tehát egyenlıre
azt nem lehet megmondani, hogy ennek a területnek mi lesz a jövıbeni sorsa.
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Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában javasolta a határozati javaslat
elfogadását. A Thermál Invest Rt-be apportált terület sorsának utána fognak nézni, és arról a
képviselı-testületet a következı ülésen tájékoztatják.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a 2004. évi mérlegbeszámolóban az alábbi értékelés és
értékvesztés elszámolását engedélyezi:
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tıkéjéhez viszonyítva
Befektetés
Befektetés
Társaság
2004. évi jegyzett
megnevezése
összege
megnevezése
tıke változása
( Ft )
Békés Mérnök
100.000 Békés Mérnök
Növekedett
Kft. üzletrész
Kft.
Fürdı üzletrész
3.000.000 Gyomanedrıdi
2004. évben
Liget Fürdı Kft.
alakult
Gyomaszolg
69.630.000 Gyomaszolg Ipari Változatlan
üzletrész
Park Kft.
Magyar Cukor
67.000 Magyar Cukor Rt. Változatlan
részvény
OTP
2.000 OTP Rt.
Nincs adat
törzsrészvény
Thermál – Invest
204.930 Thermál – Invest
Felszámolás alatt
részvény
Rt.
áll.
Vízmővek
58.170.000 Vízmővek Rt.
Változatlan
részesedés

Számviteli
módosítás
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
-204.930,- Ft
Nem

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a 204.930,- Ft névértékő Thermál – Invest részvényt
tekintettel a részvénytársaság felszámolására a számviteli szabályoknak megfelelıen leértékeli nullára
értékvesztés címén.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2004 évi mérlegbeszámolóban a
követelések összege csökkentve legyen az alábbiak szerint:
1. Földhaszonbérleti díj követeléseket 11.130.251,- Ft –tal,
2. Dógos Kkt. bérleti díj tartozását 306.600,- Ft-tal,
3. Kis Alajosné közterület foglalási díj tartozását 111.541,- Ft-tal.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a 2004 évi mérlegbeszámolóban a
követelések kivezetésre kerüljenek, és azok külön analitikus nyilvántartásban jelenjenek meg.
Határidı: 2005. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. Napirendi pont
A „Gyomaendrıd város zöldfelületeinek fásítása” elnevezéső beruházás közbeszerzési eljárása
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, hogy a város a zöldterületek
fásítására 2 millió Ft pályázati támogatást kapott. Az elıterjesztés az elnyert pályázattal kapcsolatos
teendıket részletezi – az árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához elıkészítı
munkacsoport és bíráló bizottság létrehozása.
Felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
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A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd város zöldfelületeinek fásítása”
elnevezéső, árubeszerzésére vonatkozó beruházás közbeszerzési eljárásában elıkészítı
munkacsoport létrehozásáról határoz, melynek tagjai:






Csányi István, bizottsági elnök, a munkacsoport állandó tagja;
Csíkné Tímár Éva, bizottsági elnök, a munkacsoport állandó tagja;
Béres János, önkormányzati képviselı;
Szujó Zsolt, Városüzemeltetési O. osztályvezetı;
Dobó Anita, mezıgazdasági ügyintézı.

II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd város zöldfelületeinek fásítása”
elnevezéső, árubeszerzésre vonatkozó beruházás közbeszerzési eljárása során az alábbi
tagokból álló, 8 fıs bíráló bizottság létrehozásáról határoz:









Katona Lajos
Csányi István
Csíkné Tímár Éva
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Béres János
Szujó Zsolt
Dobó Anita

alpolgármester;
bizottsági elnök;
bizottsági elnök;
bizottsági elnök;
bizottsági elnök;
önkormányzati képviselı;
városüzemeltetési O. osztályvezetı;
mezıgazdasági ügyintézı.

A képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére, és utasítja az elıkészítı munkacsoportot a közbeszerzési eljárás
megindítására.
Az árubeszerzési beruházáshoz szükséges saját erıt és járulékos költségeit (locsolási
költségek) a képviselı-testület a 2005. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidı: 2005. február 4.
– az elıkészítı munkacsoport megalakulása
2004. február 18.
– a közbeszerzési eljárás megindítása
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett tevékenység díjának 2005. évre vonatkozó változása
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Kft. által
benyújtott díjtételeket a bizottság megtárgyalta és azzal a változtatással javasolja elfogadásra,
miszerint a hulladékkezelı mő befogadási díja ne kerüljön emelésre, tekintettel arra, hogy a telep ez év
február végén átadásra fog kerülni. Ugyanakkor a lakossági hulladékszállításnál a kért 8 % helyett 6 %
emelést javasol a bizottság. Közületek részére ez 8 %. A temetıi szolgáltatásoknál a sírhelyek árait 6
% javasolják, míg a többi tételnél a kért 7.4% - 10 % lenne az emelés mértéke.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, hogy amennyiben a képviselı-testület a díjtételeket
elfogadja, azok a költségvetési rendeletbe fognak megjelenni.
Dezsı Zoltán képviselı a Kft. ügyvezetıjétıl kérdezte, tervezi e a lakossági szolgáltatás javítása
érdekében seprős kocsi és locsolóautó beszerzését.
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Fábián Lajos ügyvezetı a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kft. jelenleg két seprős kocsival
rendelkezik, amit nyáron a hajnali órákban üzemeltetnek, nyilván ezért nem találkoztak még vele.
További tájékoztatásként elmondta, hogy a hulladékkezelı mő átadásával az idén már csak egy
alkalommal végeznek lomtalanítást.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselıket, hogy a díjtételek emelését
a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett
tevékenységek 2005. évre vonatkozó díjtételeinek emelkedését az alábbiak szerint hagyja jóvá.
• A Regionális Hulladékkezelı Mő befogadási díjainak emelését a Képviselı-testület az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzés rövid idın belül történı lezárása miatt nem
engedélyezi.
• A háztartási hulladék győjtésére és szállítására vonatkozó árváltozás mértéke a lakossági
szolgáltatásnál 6 %, a közületek esetében 8 %, a szemétszállítási közszolgáltatási
szerzıdés esetében 6 %. A temetı fenntartási tevékenység kapcsán a sírhelyek árainak
emelése 6 %.
A további tevékenységek kapcsán a Képviselı-testület a kérelemben foglaltak alapján fogadja el
az árváltozást.
Határidı: 2005. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. Napirendi pont
Költségvetési törvénybıl eredı illetményváltozások
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálintot az ügyrendi és jogi bizottság elnökét az
elıterjesztés ismertetésére.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, a 2005 évi költségvetési törvény a köztisztviselıknek 6 %, a
közalkalmazottaknak pedig mintegy évi 12 % bérfejlesztést határozott meg. Az elmúlt évvel
ellentétben ezek a bérfejlesztések kötelezıek, azok fedezete a központi költségvetésbıl biztosított.
A köztisztviselık esetében a 33.000 Ft-os illetményalap 35.000 Ft-ra emelkedett, ami 6 %-os
emelkedést jelent. A közalkalmazottak két részletben érik el az évi 12 %-os bérfejlesztést – január 1tıl 7.5 %, majd szeptember 1-tıl további 4.5 %.
A köztisztviselıi illetményalap változása természetesen érinti a polgármester és a jegyzı illetményét
is. A tisztségviselık illetményének megállapítása a képviselı-testület hatáskörébe tartozik és a törvény
által elıírt mértékő módosítást a testületnek összegszerően meg kell állapítania és azt határozatban
kimondania.
Ennek alapján a polgármester illetménye az illetményalap 13 szorosa – 455.000 Ft/hó – és további
költségátalányként az illetményének 25 % - 113.750 Ft. A jegyzı alapilletménye az illetményalap 8
szorosa - 280.000 Ft/hó, a vezetıi illetménypótléka pedig az alapilletmény 30 %-a – 84.000 Ft,
összesen 364.000 Ft.
A bizottság az illetményváltozásokat megtárgyalta és az elıterjesztésnek megfelelıen javasolja azok
elfogadását.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Dávid Imre polgármester illetményét 2005.
január 1–tıl az 1994. évi LXIV tv. 3. § (2) szakasza alapján 455.000 Ft-ban határozza meg,
mely az illetményalap 13 szorosa.
A költségtérítését az 1994. évi LXIV törvény 18. § (2) bekezdése alapján, választása szerint a
költségátalány formájában, illetményének 25 %-a, azaz 113 750.-Ft összegben határozza meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet
készítésekor vegye figyelembe az illetmény- és költségátalány változott összegét.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Csorba Csaba jegyzı illetményét 2005 január 1–
tıl visszamenılegesen az 1992. évi XXIII tv. 45 § (2) c); és 46 § (4) c) pontja alapján,
364.000.- Ft havi összeggel állapítja meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet
készítésekor vegye figyelembe az illetmény megváltozott összegét.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester a fenti témához kapcsolódóan elmondta még, hogy a 6 %-os emelés
vonatkozik a képviselıi tiszteletdíjakra is, amely a költségvetési rendeletbe kerül majd beépítésre.
8. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának részvétele a 2005. évi iskolatej program tavaszi
idıszakában
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, ez elmúlt évben az önkormányzat részt
vett az iskolatej programba. A tapasztalat pozitív, a gyerekek és a szülık is örültek neki. Amennyiben
a képviselı-testület azzal egyetért, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen márciustól az
általános iskolás gyerekek ismét kapni fogják az iskolatejet.
Kérte a képviselık támogató döntését.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete részt kíván venni az Iskolatej
program 2005. évi tavaszi idıszakában, ezért az iskolatej beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatását rendeli el.
2.
A Képviselı-testület az iskolatej beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás Elıkészítı
Munkacsoport tagjait az alábbiakban határozza meg:
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Tóth Lajosné
Uhrin Zoltánné
Keresztesné Jáksó Éva
3.
A Képviselı-testület az iskolatej beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
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Dr. Dávid Imre
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Tóth Lajosné
Uhrin Zoltánné
Keresztesné Jáksó Éva
4.
A Képviselı-testület Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
alapján felhatalmazza a Bíráló Bizottságot iskolatej beszállítójának kiválasztására irányuló
döntés meghozatalára.
Határidı: 2005. március 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Városi Családsegítı Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézményvezetı jelzése alapján az alapító okiratban a
hiányzó intézmény típusának meghatározása és az intézmény által végzett tevékenységek
meghatározásának pontosítása történik.
Felkérte a képviselıket az alapító okirat módosításának elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ a
10/1998. (I. 29.) KT számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
- Az alapító okirat 1./ pontja az alábbi szöveggel egészül ki: „Fenntartó: Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
Intézmény típusa: többcélú intézmény”.
- Az alapító okirat 4./ pontjának helyébe az alábbi szöveg kerül:
4. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
4.1. Családsegítı Szolgálat TEAOR 8532 tevékenysége körében:
< Közremőködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak
feltárásában.
< Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetésérıl, megoldási javaslatot készít, és
segítséget nyújt.
< Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan
figyelemmel kíséri a mőködési területen élı lakosok szociális helyzetét.
< Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
< Támogatja, segíti az önsegítı csoportok, civil szervezıdések létrehozását, valamint a
munkáját.
< Az 1993. évi III. tv 55/C. §-ában és a 20/2003. (VIII. 12.) KT. rendeletben foglaltak
szerinti adósságkezelési tanácsadást mőködtet.
4.2. Gyermekjóléti szolgáltatás TEAOR 8532 tevékenysége körében:
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekjóléti
szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat látja el:
< a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése;
< a veszélyeztetettség megelızésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére
valamint a gyermek családjába történı visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
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< összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel
szerevezési, szolgáltatási feladatokat végez
4.3. Pedagógiai Szakszolgálat TEAOR 8042 tevékenysége körében
4.3.1. Nevelési tanácsadás:
< Feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek
problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs
célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával.
<Az óvoda, az iskola, a családvédelmi intézmény valamint a szülı megkeresésére
szakvélemény készítése, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi.
< Az óvoda, a családvédelmi intézmény valamint a szülı megkeresésére iskolaérettségi
vizsgálat elvégzése: szakértıi vélemény keretében javaslatot tenni a gyermek óvodai
nevelésére, beiskolázására, rehabilitációs célú foglalkoztatására.
< Ha a nevelési tanácsadó vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél a sajátos
nevelési igény valószínősíthetı, javasolja a szülınek, hogy gyermekével jelenjen meg a
szakértıi és rehabilitációs bizottság vizsgálatán.
4.3.2. Logopédiai ellátás:
A logopédia szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi,
kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelızése és gyógyítása.
4.3.3. Gyógytestnevelés:
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szőrıvizsgálat gyógy- vagy könnyített
testnevelésre utalja.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
TÁH felé jelentse.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
A Városi Családsegítı Központ szakmai beszámolója a 2004. évben végzett családsegítı és
gyermekjóléti szolgáltatásról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt röviden összegezze a
bizottság beszámolóval kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az intézmény által végzett igen sokrétő feladatellátás
miatt nagyon nehéz értékelni, beszámoltatni. Igazán akkor éreznék meg ennek az intézménynek a
hiányát, ha nem lenne. A beszámolóban az elmúlt 4 év adataira, következtetésekre vonatkozó
táblázatból látható, hogy az intézmény szolgáltatásait igénybevevık száma fokozatosan nı. Ez fontos
dolog, mert a családsegítı szolgálat a jelzırendszerrel együtt próbál segíteni az arra rászoruló
családokon, és így talán megelızhetı a hatósági, gyámügyi intézkedés is.
Ezúton köszönte meg az intézménynek a végzett munkát. A városban a szociális hátrányok
változatlanul megvannak, a szociálisan hátrányos helyzetben lévı gyermekek száma nem lett
kevesebb, ebbıl a szempontból is az intézmény által végzett munka komoly segítséget jelent abban,
hogy a problémás gyerekek nem kerülnek minden esetben hatósági intézkedés alá.
Jenei Bálint bizottsági elnök hozzászólásában az intézményvezetıtıl kérdezte, hogy mivel
magyarázható, hogy a kezelt problémák száma a 2003-ról 2004-re ilyen nagymértékben
megnövekedett. Ez a helyzet romlását tükrözi, vagy ezek a problémák jobban feltárásra kerülnek.
Egyáltalán milyen esély van a problémák csökkentésére.
Czikely Erika az intézmény vezetıje válaszában elmondta, a problémák száma valóban nı, ami egy
kívülálló számára azt is jelentheti, hogy az intézmény munkája nem eléggé hatékony. Ez azonban azt
jelenti, hogy az említett idıszaktól az intézmény kapcsolata az iskolákkal, óvodákkal sokkal
személyesebbé vált, aminek következtében összefogással hatékonyabban tudnak segíteni a
problémával érintett családokon.
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Ugyanis, ha hamarabb kerül az intézményhez egy családnak a problémája, akkor nagyobb az esély
arra, hogy pozitív változást tudnak eredményezni. A személyes kapcsolat eredményeként ezt nem
egyedül teszik, hanem az adott intézménnyel, ami az érintett szülı hozzáállásán is sokat segít. Az
intézmény fı feladata a prevenció, amely szempontból sokkal elınyösebb, ha az esetek száma a több,
és nem a hatósági intézkedés.
/ Jakus Imre képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
További kérdés, észrevétel a beszámolóhoz nem volt, a Polgármester felkérte a képviselıket annak
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Városi Családsegítı
Központ 2004. évi Családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatásról készített szakmai beszámolót.
Határidı: azonnal
A következıkben Dr. Dávid Imre polgármester javasolta, hogy a soron következı napirendként a
központi orvosi ügyelet mőködésérıl szóló beszámolót vitassa meg a testület.
11. napirendi pont
Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet mőködésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására meghívottként jelenlévı Dr. Abdul
–Hamid Nabil urat az ügyelet mőködtetıjét, és Dr. Gedei Margit igazgató fıorvost.
Ezt követıen felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt foglalja össze a beszámolót.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az orvosi ügyelet vállalkozásba történı tovább
mőködtetése nem jelentett problémát a város lakosságának, inkább szemléletet kellett váltaniuk, az
ügyelet személyi összetételének változása miatt. A korábbiaktól eltérıen más orvosok ügyelnek, kórházi szakorvosok -, akik sokkal jobban kikérdezik a telefonos bejelentıt a problémáról, csak a
nagyon komoly bejelentésekre vonulnak ki. Eddig ugyanis az volt a tapasztalat, hogy sok beteg nem a
délelıtti rendeléseket vette igénybe, hanem az ügyeletet. El kell mondani, hogy a beteghez kivonuló
ügyeletes orvos szakszerő és biztonságos ellátásban részesíti azt, a beteg sokkal hamarabb kerül
kórházba, és kapja meg a megfelelı ellátást, beavatkozást, mint annak elıtte. Kórházi orvosok lévén
az elsısegélynyújtást sokkal magasabb fokon végzik. Ehhez kapcsolódik még, hogy a gyógyszertári
ügyelet átszervezésével a szükséges gyógyszert injekcióban kapja meg a beteg az ügyeleten, így nem
kell az ügyeletes gyógyszertárba mennie.
Összegezve a lakosság részérıl olyan panasz, bejelentés, hogy az ügyelet a korábbiakhoz képest
rosszabb lenne, nem érkezett. A bizottság nevében javasolta a képviselı-testületnek a beszámoló
elfogadását.
Dr. Gedei Margit igazgató fıorvos fontosnak tartotta elmondani, hogy az ellátás szakszerőségét azért
egy beteg nehezen tudja megítélni. Nyilván, hogy a most ügyelı orvosok merészebben nyúlnak egyegy probléma kezeléséhez, mint az eddig ügyelt háziorvosok akik, azért jobban ismerték a betegeket.
Mind emellett az ügyeleti ellátás színvonala pozitívan értékelhetı.
Dr. Abdul-Hamid Nabil az ügyelet mőködtetıje elmondta, az ügyeleten jelenleg 3-6 fı szakorvos és
6 fı rezidens dolgozik. Fiatalok, agilisek, jól elvégzik a munkájukat, ez idáig probléma nem volt. Az
ügyelet vállalkozásba adása óta a városi három gyermekorvos alkalmanként részt vett az ügyelet
munkájában, egy közülük márciustól folyamatosan bekapcsolódik a munkába.
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Néhány számadat az ügyeletrıl: 2004-ben az ügyeleten megjelent betegek száma 5018 fı, ebbıl július
1-tıl – a vállalkozásba vételtıl – a mai napig 2361 beteg volt. A mentıszállítás igénybevétele 2 % -al
nıtt. Eszközfejlesztést tekintve egy defibrillátort, egy korszerő három csatornás EKG gépet vásároltak,
illetve folyamatban van egy új ügyeleti gépkocsi beállítása is.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı elmondta, annak ellenére, hogy ı is csak pozitív véleményt hall az
ügyeleti ellátással kapcsolatban, a személyes tapasztalata nem igazán jó. Éppen karácsonyeste
kényszerült az ügyeletre – eltörött a keze -, ahol az akkor ügyelı orvos nem volt vele túl kedves.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve hangsúlyozta, alapvetıen sem a korábbi idıszakban, sem
most nem volt probléma az ügyeleti ellátással. A képviselı-testület jól döntött, mikor az ügyelet ilyen
formában való mőködtetését választotta.
A maga és a képviselı-testület nevében megköszönte a végzett munkát, és bízott abban, hogy a
jövıben is a város betegeinek megelégedésére fogják végezni a feladatukat.
Lezárva a témát felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Dr. Abdul-Hamid Nabilnak a
Központi Orvosi Ügyelet 2004 évi mőködésérıl készített beszámolóját.
Határidı: azonnal
12. Napirendi pont
A Városi Sportcsarnok profilkötöttségő bérbeadására, az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő
bérbeadására, valamint a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásokra
beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a pályázókat, név szerint: Tímár Zsolt a TÍM-KÖR Bt.
részérıl, Bélteki János a GARBEL-TRADE Bt. részérıl, Lakatos Tibor a SPORTTRIÓ Kft. részérıl,
és Paróczai Zoltán egyéni vállalkozó.
Az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a Sportcsarnok bérbeadására 3, az Ifjúsági tábor
bérbeadására 4, a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére pedig 2 érvényes pályázat érkezett határidın
belül.
A beérkezett pályázatokat valamennyi bizottság véleményezett. A bizottsági üléseken a pályázók
meghallgatásra kerültek. A bizottságok a pályázatokat elbírálásra alkalmasnak találták, és döntés
céljából a testület elé terjesztették.
Ezt követıen vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó elızetesen egy adminisztrációs hibára hívta fel a képviselık
figyelmét. A Tourinform Irodára beérkezett pályázók táblázatban a másik pályázó nem a Sporttrió Kft,
hanem Lakatos Tibor.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, személy szerint neki a sportcsarnok mőködtetése
vonatkozásában a három testnevelı (Sporttrió Kft. ) nagyobb garanciát jelent, mint Garbel Trade Bt,
noha nekik a futball iráni affinitásuk nem vitatható, viszont a sportcsarnok nem csak ezt az egy
sportágat foglalja magában. Ugyanakkor pénzügyi szempontból ık adták a kedvezıbb pályázatot. Az,
hogy hogyan éri meg nekik ilyen olcsón mőködtetni, ez az ı szakmai titkuk, bizonyára megalapozott a
pályázatuk. Ennek kapcsán azonban megkérdezte, hogy a Bt. a pályázatában a hazai források
felhasználása fejezetben hogyan értette az ott felsorolt normatív hozzájárulások megigénylését. Ezt a
normatívát eddig az iskolák kapták meg, ha viszont most az önkormányzat ezt átengedi nekik, úgy
biztos a helyzetük. Viszont, ha a város ezt a közel 8 millió Ft-ot megtartja, úgy arra a Bt. nem
számíthat. Véleménye szerint ennek a normatívának a sorsát elıre tisztázni szükséges.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, a pályázatok bizottsági véleményezése során ı is a
szakmai múltat és a szakmai szempontokat tartotta elınyösnek. Viszont a pályázatok pénzügyi
részébıl egyértelmően látható, hogy a Garbel Trade Bt. ötszörösen jobb ajánlatot adott, mint a Kft. Az,
hogy ezek közül melyiknek van realitása, nehéz megállapítani, viszont hinni kell a számoknak, meg
kell elılegezni a bizalmat. Az biztos, hogy a szerzıdésben nagyon szigorúan le kell fektetni és
folyamatosan ellenırizni azon ígérvények megvalósulását, amelyeket a pályázó a pályázatban
szerepeltetett.
Dezsı Zoltán képviselı meg kívánta jegyezni, hogy a lakosság részérıl sokan feltették neki a kérdést;
hogyan gondolja az önkormányzat bérbe adni azt az intézményt, ami a lakosság pénzébıl lett
felépítve, hogy utána abból más hasznot húzzon. İ erre azt a választ adta, hogy az önkormányzat célja
annak gazdaságos mőködtetése, a lakosság szolgálatába.
Katona Lajos alpolgármester a fenti megjegyzésre reagálva hangsúlyozta, azért a város egész
lakossága még sem gyakorolhatja a bérbeadás jogát, intézményesen ez csak így tud mőködni.
Megítélése szerint felelısséggel jár el a testület, hiszen a pályázat kiírásakor és azok kiválasztásánál is
a számtalan szempont mellett, az anyagiakat helyezte elıtérbe, hogy hogyan tudja az önkormányzat
ezeket az intézményeket leggazdaságosabban mőködtetni. A testületnek a pályázatok szellemében kell
dönteni, függetlenül attól, hogy közben ki mire gondol. Ugyanakkor pedig a szerzıdésben tételesen fel
kell sorolni, hogy melyek azok a kötelezettségvállalások, amelyeket a nyertes pályázó elvállal, és azok
teljesülését szigorúan meg kell követelni, ellenırizni kell.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a pályázókat, van e kiegészíteni valójuk, hozzászólásuk a
pályázatukhoz, illetve az elhangzott véleményekhez.
Bélteki János a Garbel Trade Bt. képviseletében Dr. Kovács Béla képviselı úr kérdésére
hangsúlyozta, tisztában van azzal, hogy a normatív hozzájárulás az önkormányzatot illeti meg, azzal ı
nem számolt, csupán, mint esetleges feltáratlan lehetıség szerepeltette a pályázatában.
További hozzászólás a pályázók részérıl nem volt.
Dezsı Zoltán képviselı indítványozta a névszerinti szavazás elrendelését a döntés meghozatalához.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket döntsenek az indítványról. Felhívta a figyelmet,
hogy az indítványról a testület vita nélkül határoz.
A képviselı-testület az indítványt 6 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy az indítvány nem kapta meg a többségi
igen szavazatot, így a testület név szerinti szavazás nélkül nyílt szavazással dönt.
További érdemi hozzászólás nem lévén a Polgármester a határozati javaslatban szereplı sorrendben
tette fel szavazásra a beérkezett pályázatokat.
Elsıként a Sportcsarnok profilkötöttségő bérbeadására beérkezett három pályázatról kérte a testület
döntését.
A TÍM-KÖR Bt. pályázatát a képviselı-testület egy szavazattal sem támogatta.
A GARBEL-TRADE Bt. pályázatát a képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta.
A SPORTTRIÓ Kft. pályázatát a képviselı-testület egy szavazattal sem támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a Sportcsarnok profilkötöttségő
bérbeadására beérkezett pályázatok nyertese a GARBEL-TRADE Bt.
Ezt követıen a pályázatok második helyezettjének kiválasztására kérte fel a képviselıket.
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A TÍM-KÖR Bt. -t a képviselı-testület egy szavazattal sem támogatta.
A SPORTTRIÓ Kft. –t a képviselı-testület 14 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester megállapította, hogy a Sportcsarnok
profilkötöttségő bérbeadására beérkezett pályázatok második helyezettje a SPORTTRIÓ Kft.
Mindezek alapján kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Sportcsarnok profilkötöttségő bérbeadására
kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok értékelésénél az alábbi sorrendet
állapította meg:
1. GARBEL TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2. SPORTTRIÓ Kft.
3. TÍM –KÖR Sport és Szálláshely Szolgáltató Bt.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete figyelemmel a Sportról szóló 2004. évi I. tv.ben és Gyomaendrıd Város Önkormányzata Sportkoncepciójában foglaltakra
profilkötöttséggel bérbe adja az 1587 hrsz.-on felvett Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
szám alatt lévı Városi Sportcsarnokot 2005. március 1-el 2010. február 28. napjáig a
GARBEL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-nek (ügyvezetı: Bélteki János
Gyomaendrıd, Vörösmarty 39/1. sz. )
Amennyiben a gyıztes pályázó a feltételeként kikötött szükséges igazolásokat,
valamint a cégbírósági bejegyzésrıl szóló végzés illetve egyéni vállalkozói
igazolványt 60 napon belül, de legkésıbb 2005. március 1.-ig nem tudja bemutatni,
úgy az 1. pont szerinti sorrendnek megfelelıen a következı pályázóval kerül
megkötésre a megállapodás.
A fent leírt feltételeket a pályázók közül senki nem teljesíti, úgy Gyomaendrıd Város
Képviselı - testülete új pályázati eljárást hirdeti meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések megkötésére, és
annak helyben szokásos módon történı kihirdetésére.
Határidı: 2005. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A továbbiakban Dr. Dávid Imre polgármester az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő bérbeadására
beérkezett négy pályázatról kérte a testület döntését.
A TÍM-KÖR Bt. pályázatát a képviselı-testület egy szavazattal sem támogatta.
Paróczainé Feuerwerker Zsuzsanna egyéni vállalkozó pályázatát a képviselı-testület 1 igen
szavazattal támogatta.
A GARBEL-TRADE Bt. pályázatát a képviselı-testület 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
támogatta.
A SPORTTRIÓ Kft. pályázatát a képviselı-testület egy szavazattal sem támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő
bérbeadására beérkezett pályázatok nyertese a GARBEL-TRADE Bt.
Ezt követıen a pályázatok második helyezettjének kiválasztására kérte fel a képviselıket.
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A TÍM-KÖR Bt-t a képviselı-testület egy szavazattal sem támogatta.
Paróczainé Feuerwerker Zsuzsanna egyéni vállalkozót a képviselı-testület 10 igen szavazattal
támogatta.
A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester megállapította, hogy az Ifjúság Tábor
profilkötöttségő bérbeadására beérkezett pályázatok második helyezettje Paróczainé Feuerwekwer
Zsuzsanna egyéni vállalkozó.
Mindezek alapján kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő
bérbeadására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok értékelésénél az alábbi
sorrendet állapította meg:
1. GARBEL TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2. Paróczainé Feuerwerker Zsuzsanna egyéni vállalkozó
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete figyelemmel a Sportról szóló 2004. évi I. tv.ben és Gyomaendrıd Város Önkormányzata Sportkoncepciójában foglaltakra
profilkötöttséggel bérbe adja az 1100/2 hrsz-on felvett Gyomaendrıd, Erzsébet liget
található Ifjúsági Tábort 2005. március 1-el 2015. február 28. napjáig a GARBELTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-nek (ügyvezetı: Bélteki János Gyomaendrıd,
Vörösmarty 39/1. sz. )
Amennyiben a gyıztes pályázó a feltételeként kikötött szükséges igazolásokat,
valamint a cégbírósági bejegyzésrıl szóló végzés illetve egyéni vállalkozói
igazolványt 60 napon belül, de legkésıbb 2005. március 1.-ig nem tudja bemutatni,
úgy az 1. pont szerinti sorrendnek megfelelıen a következı pályázóval kerül
megkötésre a megállapodás.
A fent leírt feltételeket a pályázók közül senki nem teljesíti, úgy Gyomaendrıd Város
Képviselı - testülete új pályázati eljárást hirdeti meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések megkötésére, és
annak helyben szokásos módon történı kihirdetésére.
Határidı: 2005. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Végezetül a Polgármester a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére beérkezett két pályázatról kérte a
testület döntését.
A GARBEL-TRADE Bt. pályázatát a képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta.
Tekintettel arra, hogy a Garbel Trade Bt. megkapta a többségi igen szavazatot, értelem szerint a
pályázat második helyezettje a Sporttrió Kft.
A fentiek alapján a polgármester kihirdette az alábbi határozatot.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére
kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok értékelésénél az alábbi sorrendet
állapította meg:
1. GARBEL TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2. SPORTTRIÓ KFT.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tartós üzemeltetésre átadja a Gyomaendrıd,
Erzsébet Liget Fürdı területén található Tourinform Irodát 2005. március 1-el 2010.
február 28. napjáig a GARBEL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-nek
(ügyvezetı: Bélteki János Gyomaendrıd, Vörösmarty 39/1. sz. )
Amennyiben a gyıztes pályázó a feltételeként kikötött szükséges igazolásokat,
valamint a cégbírósági bejegyzésrıl szóló végzés illetve egyéni vállalkozói
igazolványt 60 napon belül, de legkésıbb 2005. március 1.-ig nem tudja bemutatni,
úgy az 1. pont szerinti sorrendnek megfelelıen a következı pályázóval kerül
megkötésre a megállapodás.
A fent leírt feltételeket a pályázók közül senki nem teljesíti, úgy Gyomaendrıd Város
Képviselı - testülete új pályázati eljárást hirdeti meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések megkötésére, és
annak helyben szokásos módon történı kihirdetésére.
Határidı: 2005. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Lezárva a napirendet Dr. Dávid Imre polgármester gratulált a gyıztes pályázónak, a Sporttrió Kft.-nak
az öt év alatt végzett munkát, amely idı alatt bevezette a városba ezt a vállalkozást. A február havi
testületi ülésre a szerzıdés –tervezet beterjesztésre kerül, amelynek elfogadása után a nyertes pályázó
„birtokba” veheti a létesítményeket és megkezdheti tevékenységét.
Megköszönte a pályázóknak a jelenlétet és rátért a következı napirendi pont ismertetésére.
13. Napirendi pont
Védınıi körzet kialakítása

Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy 2005. január 1-én
lépett hatályba a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védınıi ellátásról. E rendelet és a
hozzá kapcsolódó többször módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet határozza meg, hogy egy
védınıi körzetben mennyi gondozott látható el, és ennek alapján kell a védınıi körzeteket kialakítani.
A körzetek kialakításánál figyelembe kell venni a település szerkezetét, a lakosság összetételét,
egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát, továbbá az ellátandó
oktatási intézmények számát és típusát, valamint mindezekre vonatkozóan a szakmai felügyelet
véleményét. Jelenleg településünkön nyolc körzeti védınıi státusz van, melybıl betöltött 7, egyet
pedig tartósan helyettesítésben látnak el. (Helyettesítési díj nélkül, mivel az OEP finanszírozás
helyettesítés fizetésére nem elegendı.) Dr. Gedei Margit fıorvos, a védınıi tevékenység szakmai
felügyeletét ellátó ÁNTSZ illetékes vezetı védınıjével egyeztetve, az elıterjesztés mellékletében
szereplı körzetek elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek. A melléklet szerinti 7
körzetbıl 4,5 területi védınıi ellátást, 2,5 iskola védınıi ellátást biztosít.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy az elıterjesztést a Humánpolitikai
Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja Képviselı-testületnek.
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Dr. Dávid Imre polgármester kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2005. január 1. napjától
kezdıdıen, Gyomaendrıd Város közigazgatási területén 7 védınıi körzetet alakít ki, melybıl
4,5 körzetben területi védınıi feladatokat, míg 2,5 körzetben iskola védınıi feladatokat látnak
el.
Határidı: azonnal
14. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény új telephely létesítésének engedélyezése és alapító okiratának
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosát, hogy
amennyiben van kiegészítenivalója a napirendet illetıen, úgy az tegye meg.
Dr. Gedei Margit igazgató fıorvos felszólalásában elmondta, hogy azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy az intézmény mőködési körébe tartozó reumatológiai szakellátás szakorvosi
tevékenységének ellátásához a Szakrendelı Intézet mellett a fürdıt, mint telephely megjelölését 2005.
február 01. napjától szíveskedjen engedélyezni, és ennek megfelelıen kéri az intézmény alapító
okiratának módosítását. Az Önkormányzat hozzájárulása után a telephely engedélyeztetése ügyében az
ÁNTSZ-hez fordul és a szükséges engedélyeket beszerzi.
A labor, röntgen és egyéb kivizsgálások miatt az Egészségügyi Rendelıben kell, hogy maradjon
rendelés, ezért úgy egyeztek meg, hogy hétfın és szerdán délután a rendelıben, kedden 9-13 óráig
pedig a fürdıben lenne a rendelés helye az Egészségügyi Intézmény óraszámának a terhére, és náluk
kerül majd elszámolásra a finanszírozás.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdése fıorvos asszonyhoz, hogy várhatóan kapnak-e plusz órát a
reumatológiai szakellátásra?
Dr. Gedei Margit igazgató fıorvos polgármester úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem
változik az óraszám, csak új telephely létesítésére kérnének engedélyt.
Ugyanakkor el kívánta mondani, hogy a Humánpolitikai Bizottság ülésén szóban jelezte, mely szerint
a gyógytornát is le szeretnék vinni a Liget Fürdıbe. Kérte az illetékeseket, hogy ezzel kapcsolatban a
szükséges egyeztetéseket tegyék meg a fürdı vezetıjével.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a Városi Gondozási Központban van a gyógytorna
egy része. Kedvezınek tartaná a Liget Fürdıbe való lehelyezését a jobb teremkihasználtság miatt.
Gellai Józsefné intézményvezetı felszólalásában elmondta, hogy örül annak, hogy a gyógytorna
megvetette a lábát Gyomaendrıdön. Amennyiben kihelyezésre kerül a Liget Fürdıbe a gyógytorna,
felajánlotta, hogy a buszmegállótól a fürdıbe való lejutást, amennyiben szükséges, a támogató
szolgálat meghirdetését követıen biztosítják.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a segítséget, és elmondta, hogy átmenetileg minden
bizonnyal élni fognak a lehetıséggel. A nyári szezonra, de legkésıbb szeptember hónapban egy
buszmegálló kialakítását tervezik a Liget Fürdı közelében.
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Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy sajnos, mint beteg jár a
Liget Fürdıbe. Kérdése a szénsavas fürdıkezeléssel kapcsolatban, mely jelenleg nem támogatott, hogy
van-e arra mód, hogy az támogatottá váljon?
Dr. Gedei Margit igazgató fıorvos válaszában elmondta, hogy nincs arról tudomása, hogy a Liget
Fürdınek milyen szolgáltatási szerzıdése van az OEP-pel.
Furka Sándor ügyvezetı igazgató tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy pillanatnyilag valóban
nem támogatott a szénsavas fürdıkezelés, de folyamatban van annak támogatottsága. Az OEP
különbözı tárgyi és személyi feltételeket kívánt felsorakoztatni. Véleménye szerint 1-2 hónapon belül
támogatottá fog válni a szolgáltatás. Ugyanakkor el kívánta mondani, hogy megpróbálnak egy másik
szolgáltatást, un. csoportos gyógyúszást is támogatottá tenni.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a televízióban hallott információ szerint a
reumatológiáról parlamenti vita során elhangzott, hogy megszüntetik a reumatológus orvosnak
bármely kihelyezett helyen való mőködés során a receptírás lehetıségét. Kérdése, hogy a jelen ülésen
megvitatott elıterjesztéssel ez áthidalható-e?
Dr. Gedei Margit igazgató fıorvos képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy mivel a
reumatológus szakorvos nem fürdıorvosként fog mőködni a Liget Fürdıben, hanem a reumatológiai
óraszám keretében végzi tevékenységét, ezért minden további nélkül lehetısége van a receptírásra.
Nem az a kérdés, hogy hol írja fel a receptet, hanem az, hogy milyen minıségben.
Timárné Kozma Ágnes képviselı asszony helyesnek tartja a fent elhangzott változtatásokat, több
okból kifolyólag is. Pl. a Gondozási Központ ingatlana a gyógytorna tekintetében nem volt
akadálymentesítve.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Gedei Margit a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosának kérelmének helyt ad: engedélyezi, hogy az
intézmény mőködési körébe tartozó reumatológiai szakellátás szakorvosi tevékenységének
ellátásához a Gyomaendrıd Liget Fürdıben telephelyet létesítsen.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr Gedei Margit a
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosát, hogy a telephely engedélyeztetésének
ügyében az ÁNTSZ-nél járjon el, és a telephely mőködéséhez szükséges engedélyeket
szerezze be.
2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 175/1999. (VI.
24.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint egészíti ki:
Az alapító okirat 1. pontjának „Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik” alatti
szövegrész az alábbi hatodik francia bekezdéssel egészül ki:
„Gyomaendrıd Erzsébet liget Liget Fürdı – reumatológiai szakellátás”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
TÁH felé jelentse.
Határidı: azonnal
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15. Napirendi pont
Kötelezı szociális alapszolgáltatások beindítása és fejlesztése
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény többek között a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt is módosítja. A módosító
rendelkezések különbözı idıpontokba lépnek hatályba. A személyes gondoskodásra vonatkozó
rendelkezések 2005. január 1. napjától hatályosak.
A módosító rendelkezés a korábban ismert szociális alapszolgáltatásokat kibıvítette, a tevékenység
meghatározását pontosította, illetve a nappali ellátást a szakosított ellátási formák közül
visszaszervezte. Változott az önkormányzatok számára elıírt kötelezıen ellátandó feladatok köre is,
melyek közül településünkön az alábbiak hiányoznak még: szociális információs szolgáltatás,
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások.
A kötelezıen ellátandó feladatokat az önkormányzatoknak folyamatosan, de legkésıbb 2007.
december 31-éig kell biztosítaniuk, kivéve a szociális információs szolgáltatás, melyet már 2005.
július 31-ig meg kell szervezni.
Jelen elıterjesztéshez szervesen kapcsolódik a Városi Gondozási Központ vezetıjének beadványa,
mely részben a fentebb ismertetett, kötelezıen elıírt szociális alapszolgáltatások felvállalására, illetve
beindítására tesz javaslatot és kéri engedélyezésüket, továbbá egy újabb idısek klubja mőködésének
indítását kéri engedélyezni.
Az Szt. módosítás miatt is, és a Gondozási Központ vezetıjének beadványában foglaltak
engedélyezése esetén az intézmény Alapító Okiratának módosítása mellett, módosítani kell a
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendeletet, mely rendelettervezet a következı elıterjesztés
mellékletét képezi.
Fenti elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a
Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását kéri a Képviselı-testülettıl.
Kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2005. február 1. napjától a
Városi Gondozási Központ keretein belül biztosítja a szociális információs szolgáltatás, és
a közösségi ellátások nyújtását.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a szociális alapszolgáltatások
beindításához szükséges személyi és tárgyi feltételekrıl határidıre gondoskodjon.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a közösségi ellátások mőködési engedélyeztetése
ügyében járjon el, továbbá a szociális információs szolgáltatásra vonatkozóan az Szt. 61. § (4)
bekezdésében meghatározott tájékoztatásról gondoskodjon.
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a Városi
Gondozási Központ Gyomaendrıd, Blaha L. u. 2-6. szám alatti épületegységében 25
férıhelyes, idısek nappali ellátását biztosító klub kerüljön kialakításra 2005. február 1.
napjától.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a klub mőködési engedélyeztetése ügyében járjon
el.
A Képviselı-testület utasítja a Városi Gondozási Központ vezetıjét, hogy az idısek klubja
mőködésének személyi és tárgyi feltételeirıl határidıre gondoskodjon.
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3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 389/1998. (XII. 15.) KT számú határozatával elfogadott
a Városi Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1. pontjában a „Támogató Szolgálat” elnevezése az alábbi elnevezésre
változott: „Támogató Szolgáltatás”.
2. Az alapító okirat 1. pontja a Támogató Szolgáltatás szövegrész után az alábbi szövegrésszel
egészül ki:
”Közöségi Ellátások
Szociális Információs Szolgáltatás”
3. Az alapító okirat 1. pontjában az 5502 Gyomaendrıd, Blaha u. 2-6. szám alatti szövegrész
kiegészül az alábbi szociális alapszolgáltatással: „5. számú Idısek Klubja”
4. Az alapító okirat 1. pontjában az 5502 Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1. sz. alatti szövegrészben
az Idısek Klubja számozása elírás miatt tévesen szerepel, helyesen: „3. számú Idısek
Klubja”
5. Az alapító okirat 4. pont a.) pontjában a ”szociális alapellátásból” elnevezés „Szociális
Alapszolgálatból” elnevezésre változik.
6. Az alapító okirat 4. pont a.) harmadik francia bekezdés elnevezése „támogató szolgálat”
„támogató szolgáltatás” elnevezésre változik.
7. Az alapító okirat 4. pont a.) pontja a következı 4-5-6 számú francia bekezdéssel egészül ki:
„- közösségi ellátások /TEÁOR szám: 8532/
- szociális információs szolgáltatás /TEÁOR szám: 8532/
- nappali ellátás /TEÁOR szám: 8532/
Idısek Klubja /TEÁOR szám: 8532/
Fogyatékosok Klubja /TEÁOR szám: 8532/
8. Az alapító okirat 4. pont b.) pontjából törlésre kerül a második francia bekezdés: „- Idısek
Klubjában /TEÁOR szám: 8532/
fogyatékosokat is ellátó klub”
9. Az alapító okirat 4. pontjában a „Fı tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége a „
szövegrész kiegészül a szakmai képzéshez gyakorló terep biztosítása TEÁOR számával:
„/TEÁOR szám: 8042/
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a TÁH
felé jelentse.
Határidı: 2005. február 1.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gellai Józsefné intézményvezetı
16. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrıd, Erzsébet Liget buszmegálló, -forduló és személygépkocsi parkoló
kialakításának tervezetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd város
belterületén, az Erzsébet Liget és Révlaposi városrész tömegközlekedési eszközzel közvetlenül nem
érhetı el, csak a Szabadság téri buszmegállóból gyalogosan lehet megközelíteni. Az ott lakók és a
2004. évben átadott Liget Fürdıbe érkezı vendégek igényelnék a helyi autóbuszjárat kiterjesztését
erre a városrészre is, ezért a Városüzemeltetési Osztály a menetrend szerint közlekedı autóbuszjárat
lehetséges közlekedési útvonalát úttervezı bevonásával megvizsgálta és az elıterjesztés mellékletét
képezı helyszínrajz szerinti buszmegálló és buszforduló kialakítását javasolja megvalósításra.
A menetrend szerinti buszjárat a Szabadság téri buszmegállót elhagyva, a Fı útról lekanyarodik a
Semmelweis utcára, amelyen a Sportpálya fıbejáratával szemben a -liget szélén- kerülne kialakításra
az akadálymentes buszmegálló, amelynél az összes utas leszállna, és a gyalogosjárdán keresztül
megközelítheti a Liget Fürdı bejáratát, a lakó-üdülı ingatlanát, a Sportpályát, az Erzsébet ligetet vagy
az ifjúsági tábort. Az Autóbusz üresen tovább halad a Semmelweis utcán, majd balra bekanyarodik a
Vidovszky utcára és tovább halad a Sportpálya végénél kialakítandó buszfordulóig. Itt megfordul,
vagy leparkol (várakozik) a 3 db az erre a célra kialakított buszparkolóban.
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A fordulás után az elızı útvonalon visszafelé haladva a Sportpálya elıtt kialakított akadálymentes
buszmegállóban megáll és felveszi az odaérkezı utasokat, majd a Szabadság tér felé veszi az útirányt.
A busz megfordulását csak a buszforduló kialakításával lehet megoldani, ugyanis a meglévı lakóutak
sem szélességben, sem teherbírásuk miatt nem teszik azt lehetıvé ill. a busz tolatással nem fordulhat
meg. A Vidovszky utca Semmelweis és buszforduló közötti szakaszát 3,5 m szélességrıl 5,5 m
szélességőre kell növelni. A buszmegálló, a buszforduló és az útszélesítések útalappal és aszfaltozott
záróréteggel készülnek.
A Liget Fürdıt látogató vendégek jelentıs része személygépkocsival érkezik a fürdı bejáratához,
ugyanakkor a rendelkezésre álló parkolók száma nem elegendı, ill. kialakítása sem megfelelı, ezért új
parkolóhelyek kialakítására van szükség a bejárat közelében fekvı területeken. A Városüzemeltetési
Osztály úttervezı bevonásával megvizsgálta, a rendelkezésre álló területen kialakítandó parkolóhelyek
lehetséges elrendezését, a legtöbb parkolóhely darabszámot szem elıtt tartva. Az elrendezések közül a
mellékelt helyszínrajz szerinti kialakítás tőnik a legcélszerőbbnek, amely figyelembe veszi a meglévı
adottságokat, termálkút védıtávolságát, kényelmes használhatóságot, stb.
Az így kialakításra került parkolóhelyek száma: 53 db.
Továbbá, a tervezés késıbbi fázisában merült fel kerékpártároló kialakítására igény, amely a fürdı
bejárat jobb oldali kerítésvonalán kívül kerülne megvalósításra, 10 x 2 m alapterületen, fedetten a
szükséges kiszolgáló, kapcsolódó járdaburkolatokkal együtt.
A buszmegálló, buszforduló és fürdıparkoló kialakítását ugyanazon terv (mellékelt helyszínrajz)
tartalmazza.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
Tímárné Kozma Ágnes képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy a fürdı környékén, ahol a
jelenlegi parkoló van, nagyon messze van pl. a két könyökmankóval közlekedı mozgássérültnek.
Kérdése, hogy nem lehetne-e közelebb parkolót kialakítani?
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztés mellékletét
képezı rajz kicsit torzít, ugyanis a két buszmegálló közelebb kerül a mostani bejárathoz, kb. 50-60
méterrel. Sajnos a KRESZ és egyéb elıírások miatt nem lehet közelebb hozni, ugyanis az
útkeresztezıdésben nem lehet kialakítani buszmegállót. Elméletileg a Vidovszky utca
útkeresztezıdésében lenne a legjobb helyen a buszmegálló, de ezt nem lehetséges megvalósítani.
Olyan adottságú buszfordulót kialakítani, amely a mozgássérült személyeknek is megfelel, lehetetlen.
Szóba került egy másik alternatíva is, mely szerint ki kellett volna irtani a „Sport” Büfé és a
Vidovszky utca közötti összes fát és egy 8-10 méter átmérıjő betonozott részt kellett volna kialakítani
a ligetben. A leszállót a sportpálya jelenlegi bejáratával egy vonalban tervezik kialakítani. Van egy un.
„erdei csapás” nevő rész, mely pontosan a fürdı bejáratához vezet, ezt használja mindenki, ezt
minimális költséggel, szórt kaviccsal be lehetne borítani.
Jakus Imre képviselı kérdése, hogy a „Sport” Büfénél lévı körfordulóban nem alakítható ki a
buszforduló, és ahol volt a garázs, ott jobbról és balról a buszforduló kialakítása nem volna-e
megoldható? Ezáltal lényegesen közelebb jutnánk a fürdıhöz és a gyalogos forgalmat is leterelnénk a
közútról.
Szujó Zsolt osztályvezetı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy hasonló alternatíva volt a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ülésére. Az elıterjesztés mellékletét képezı rajzot
tanulmányozva látható, hogy arányát tekintve az a buszforduló, amirıl képviselı úr beszélt, kb. fele
akkora sugarú, mint a másik buszforduló, amit mőszaki szabvány szerint ki kell alakítani ahhoz, hogy
egy busz meg tudjon fordulni, tehát kicsi. Ott ki lett alakítva elsı alternatívaként olyan buszforduló,
ahol meg tudna fordulni egy busz, mely 8-10 fa kivágásával járt volna. Ismerve a Képviselı-testület
véleményét ezzel kapcsolatban, a bizottság ezt a lehetıséget elvetette. Ezt követıen indultak el egy
másik vonalon, mely szerint a Vidovszky utcába beviszik a buszfordulót.
Dezsı Zoltán képviselı úr felszólalásában elmondta, hogy minden bizottság ülésén jelen volt.
Véleménye szerint, ha nem a Vidovszky utcába vinnék tovább a forgalmat, a buszfordulót és a három
busznak elegendı parkolóhelyet, hanem 8-10 fa kivágásával megvalósítható lenne, akkor még mindig
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könnyebb lenne felvállalni ezt, mint a kb. 20 M Ft-os útbıvítés, kiépítést. Meglátása, hogyha itt
mőszakilag kivitelezhetı, akkor célszerő volna azt létrehozni, így a „Sport” Büfénél leszálló
idelátogató vidéki emberek könnyebben odatalálnak a fürdıbe.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdése, hogy mivel a „Sport” Büfénél kialakítandó buszfordulóban a
csuklós busz nem tud megfordulni, ki lehet-e azt zárni?
Szujó Zsolt osztályvezetı elmondása szerint a héten egyeztettek Rácz József úrral az Alföldi
Közlekedési Kht. munkatársával, megnézték, hogy milyen buszjáratokat tudnának levinni a Liget
Fürdıbe. Sajnos azt - a buszok állapotát is figyelembe véve -, hogy csuklós busz lemenjen, kizárni
egyértelmően nem lehet. A rajzot nézve, a „Sport” Büfé elıtt is elfér a csuklós busz, a büfé elıtt egy
nagyobb kört megtéve a jelenlegi liget területén menne vissza a busz. Alapkérdés az, hogy a fákat
feláldozzák-e?
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a gyomai
településrészen lévı liget 10 éven belül tönkre fog menni, alig van egészséges fa. Igazából az volna a
cél, hogy minél közelebb vigyék a buszmegállót. Egy megfelelı, végleges megoldást kellene találni.
Csányi István bizottsági elnök kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a fent elhangzott alternatívát
azért vetette el a bizottság, mert pont azokat a fákat kellene kivágni, amelyek egészségesek. Mindkét
helyen ugyanazokat a mőszaki paramétereket kell biztosítani. Ami a 2. variáció mellett szól, hogy a
liget közepén lévén, közel van a röplabdapálya, kerthelységgel ellátott étkezde, melytıl kb. 3 méterre
állna meg a busz. Meglátása szerint az anyagiakról kár lenne beszélni, mert ugyanúgy meg kell építeni
a fel- és leszállóhelyet. Nem javasolna további fákat kivágni, rontva ezzel a közhangulatot.
Katona Lajos alpolgármester egyetértett Csányi István elnök úrral, mely szerint a ligetet inkább
folyamatosan fel kellene újítani, mint kivágni a fákat. Egyetért a Csányi úr által elmondottakkal, mely
szerint nem célszerő a ligetbe bevinni a buszmegállót.
Knapcsek Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy egy korábbi gondolat volt, mely szerint a
fürdı bejáratánál hoznák létre a buszmegállót és valamelyik utcán vissza tudna fordulni. Ez az
alternatíva elvetésre került, mivel a csuklós busz nem tud be- és kifordulni. A Csányi úr által
elmondottakat támogatja.
Dezsı Zoltán képviselı elmondása szerint korábban is volt már errıl szó. Azonban lakossági utakról
lévén szó, nem lehetséges megvalósítani a Knapcsek Béla képviselı úr által elmondottakat. Azon
gépjármővek, melyek a nyár folyamán lejártak a Semmelweis utcán keresztül a Liget Fürdıbe, az utcát
széttaposták. Ha a busz a Hársfa, vagy a Munkácsy utcán közlekedne, azok még olyan útalappal sem
rendelkeznek, mint a Semmelweis utca. Lehetséges volna az a megoldás, hogy miután a busz leteszi az
utasokat a fürdı elıtt, azt követıen pl. a Nyárfásnál várakozna az indulásig. Meglátása, hogy nem
volna célszerő a buszt a fürdı elé beengedni, hogy ott parkoljon.
Dr. Dávid Imre polgármester javaslata, hogy a februári Képviselı-testületi ülést megelızı helyszíni
szemlét követıen hozzák meg döntésüket a fenti témában. Javasolná a tervezı és szakemberek
részvételét a helyszíni szemle során.
Az utakkal kapcsolatban el kívánta mondani, hogy valóban rossz állapotúak, ezért felújításra
szorulnak.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2005. február 28-i Képviselıtestületi ülést megelızı helyszíni szemlét követıen hozza meg határozatát az Erzsébet
ligetben kialakítandó buszmegálló, buszforduló és személygépkocsi parkolót illetıen.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a
helyszíni szemlére hívja meg a fenti témában érintett tervezıt és szakembereket.
Határidı: 2004. február 24.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése a Városüzemeltetési Osztály vezetıjéhez, hogy a Budapesti
Közlekedési Vállalatnál nem tudnának-e érdeklıdni, hogy van-e arra lehetıség, hogy olyan buszt, un.
„várbuszt” vásároljunk, mint ami pl. a várba jár fel. Ez egy lényegesen kisebb busz, mint a helyi
buszok, alacsonyabban van a lépcsıje is, így a mozgáskorlátozott is könnyebben felszáll arra. Kb. 2425 fı szállítására alkalmas.
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a következı
testületi ülésre utánanéznek, hogy van-e az un. „várbusz” beszerzésére lehetıség.
17. Napirendi pont
Gyomaendrıd város közterületén található játszótéri eszközök elsı felülvizsgálata a 78/2003.
(XI. 27.) GKM rendelet elıírásainak megfelelıen
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a mai nap
folyamán három levelet kapott a Kilián téri játszótér megszüntetésével, elbontásával kapcsolatban.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben található játszóterek közül a Kilián téren lévı
játszóteret töröljék.
Rá kellett jönni, hogy az endrıdi kollégium is közel van a Kilián térhez.
Egyetért azzal, hogy ne szőntessenek meg játszótereket, inkább próbáljanak pénzt szerezni ebben az
évben is a játszóterek felújítására. Ezt a folyamatot tavaly elindították, melynek következtében új
játszóteret kapott a Liget Fürdı és a Vásártéri lakótelep. Ha csak két-három játszóteret tudunk évente
felújítani, akkor néhány év alatt felújításra kerül az összes játszótér.
Jakus Imre képviselı tájékoztatásként elmondta, hogy személyesen megkereste egy Kilián téren lakó
személy, aki elmondta, hogy a Kilián teret az ott lakók alakították ki, minden évben piknikszerően
karbantartják, tehát a tér állagmegóvásáért felelısséget vállalnak.
Meglátása, hogy valóban az egyik leggondozottabb játszótérrıl van szó.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy nem a játszóterek megszőntetése, hanem
átszervezése szerepel az elıterjesztésben. A mőszaki felülvizsgálatra elkülönített összeget inkább
javasolná a játszóterek felújítására. Ha valóban olyan nagy az igény a Kilián téri játszóteret illetıen,
akkor állítsanak fel egy sorrendet, és kezdjék ott a felújítási munkálatokat. Meglátása, hogy ne
boruljon fel az elıterjesztésben található koncepció, mivel a játszótér vizsgálati díját úgyis ki kell
fizetni, tehát akkor az megint elveszett pénz.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság ülése során elvetették a fent elhangzottakat. Véleménye szerint addig nincs baj, amíg baleset
nem történik. A kb. 400 E Ft-os felülvizsgálati összegbıl a Kilián téri hintát és még egy játszóteret
feltudnának újítani. Nagyon sürgıs lenne az endrıdi részen a templom melletti (Hısök terén) és a
ligetben lévı játszótér felújítása, a gyomai településrészen az Erzsébet ligetben május 1-re el kell,
hogy készüljön a játszótér.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
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A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kilián téri hintaállvány kivételével jóváhagyja az
elıterjesztés 1. számú mellékletében feltüntetett és megszüntetésre javasolt játékeszközök
bontását. A bontás költségeit a Képviselı-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetési
rendeletében a városgazdálkodási feladatok ellátására elkülönített költségvetési elıirányzatból
biztosítja.
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a városi közterületi játszóeszközök elsı kötelezı
felülvizsgálatára elkülönített összeget új, szabványos játékok telepítésére fordítja, annak
ismeretében, hogy a város közterületi játékai – a 2004-ben telepített játékok kivételével –
egyáltalán nem szabványosak. A játszóterek felújítása 2005. évben az optimális mennyiségtıl
kevesebb darabszámú játékok felállításával az Október 6. ltp., a Hısök tere, a Népliget és az
Erzsébet liget zöldterületein történik. A játszótér felújítás költségeit a képviselı-testület az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönítve biztosítja.
Határidı: 2005. szeptember 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. Napirendi pont
A Fı út 81/1. („ENCI”) alatt lévı ingatlanok bérlıi bérleti jogviszonyának meghosszabbítása,
illetve értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Barna Zsolt
ügyvezetı a Barna-Trade Kft. képviseletében konkrét ajánlatot tett az általa bérelt szociális épület
konyha épületrészre 6.800 E Ft + ÁFA összegben. A Képviselı-testület a 2004. november havi ülésén
az „ENCI”-t érintı bérleti jogviszonyok, illetve a bérleti díjak változtatásáról tekintettel az
értékesítéssel kapcsolatban folyó tárgyalások miatt nem hozott döntést. A bérlık értesítése megtörtént,
hogy 2005. február 28-ig használhatják az ingatlanokat és a bérleti díjnak megfelelı használati díjat
kötelesek megfizetni. A szociális épület és konyha összes hasznos alapterülete 862 m2, ebbıl a 449
m2 területő konyharészt a Barna-Ker BT, a többit pedig a UWYTA Kht. bérli. Idıközben a Bt.
átalakult Kft.-vé.A Barna-Trade Kft. egyezség esetén a vételárat 2005. január 31-ig kifizeti. A Kft.
ajánlatában szereplı épületrész megvásárláshoz szükséges az ingatlan megosztása.
Az iroda és üzlet épületek sorsa a UWYTA Kht. vételi ajánlatától függ. Amennyiben ez 2005. február
28. napjáig nem történik meg, úgy hosszabbítani szükséges a használat idıtartamát, vagy új bérleti
jogviszonyt szükséges létesíteni. Jelenleg az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az „ENCI”
ingatlanok jelzáloggal terheltek az öregszılıi Iskola utcai útépítés miatt. A Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalt levélben megkerestük a jelzálogtörlés ügyében.
Fenti elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendet illetıen, ezért felkérte a képviselıket, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı- testülete az önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Fı út
81/1. szám alatt lévı 6773/5 hrsz-ú 906 m2 alapterülető szociális épületbıl a konyharészt
(449 m2) értékesíti a Barna-Trade Kft.-nek (5502 Gyomaendrıd, Damjanich u. 15/1. sz.,
Cg. 04 – 09 – 006230/6) az alábbi feltételek mellett:
1.
2.
3.
4.

A vevı vállalja a megosztás költségeit;
Az ingatlan vételára: bruttó 8.500 E Ft, ebbıl a telek: 3.400 E Ft, az épület pedig 5.100 E Ft;
A vételár megfizetése: 2005. február 15. napjáig;
Az adásvételi szerzıdés megkötése: 2005. február 28. napjáig.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés
megkötésére, illetve az ingatlanmegosztásához szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidı: 2005. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. Napirendi pont
A Nagyállási Gazdák Kft. földhaszonbér tartozása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a társaságnak
1998-as gazdasági évrıl 523.694,-Ft földhaszonbérleti díj tartozása van a Polgármesteri Hivatal felé.
A társaság kérése, hogy amennyiben lehetséges a hivatal engedje el a földhaszonbérleti
díjtartozásukat. Tevékenységük szünetel és a tulajdonosok a végelszámolást választva a Kft.
megszüntetése mellett döntöttek. Ehhez azonban szükséges feltétel, hogy a társaságnak ne legyen közés egyéb tartozása. A társaság a kérelmében leírja, hogy nincs lehetıségük a tartozás megfizetésére.
Megemlítik továbbá, hogy az 1997-98-as gazdasági évek aszályos idıjárása miatt keletkezett
veszteségük a további mőködésüket ellehetetlenítette.
A Képviselı-testület a hivatkozott gazdasági évek aszályos idıjárását figyelembe véve az igazolt
aszálykár alapján a földhaszonbéreket 50 %-kal mérsékelte. A Nagyállási Gazdák nem nyújtottak be
kérelmet az aszálykár miatti földhaszonbér mérséklésére.
Fenti elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadását
javasolja a Képviselı-testületnek.
A Képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Nagyállási Gazdák Kft. (5502 Gyomaendrıd,
Blaha L. u. 33. sz.) 523.694,-Ft összegő földhaszonbérleti díj tartozását nem engedi el.
Határidı: 2005. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. Napirendi pont
Parlagfő irtáshoz motoros főkasza beszerzése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium a 2004. évi országos parlagfő mentesítési program keretében pályázatot
írt ki a „A parlagfővel fertızött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros főkaszák
beszerzésére” címmel. A támogatás célja, a levegıben nagy tömegben elıforduló és a gondozatlan
környezetbıl származó allergiát okozó pollenek csökkentése.
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A pályázati felhívás lehetıséget nyújt motoros főkaszák beszerzésére és azok mőködtetésére, így a
parlagfővel szennyezett területek mechanikai mentesítésére.
Támogatást igényelhetnek: önkormányzatok, kistérségek, az 1997. évi CLVI tv. hatálya alá esı civil
szervezetek, melyek alapító okiratában környezetvédelemmel vagy egészségfejlesztéssel kapcsolatos
tevékenység szerepel, és már eddig is aktívan részt vettek a parlagfő-ellenes tevékenységben.
A kitőzött cél megvalósítására a támogatás az alábbi célokra igényelhetı: közterületekre, parlag
területekre kiterjedı vegyszermentes, mechanikai gyomirtásra alkalmazható motoros főkaszák és a
hozzátartozó védıfelszerelések beszerzése és azok mőködtetése. A támogatás jellege: vissza nem
térítendı támogatás. A támogatás mértéke: egy pályázó legfeljebb 1 millió forintot igényelhet,
melynek 20 %-a fordítható mőködési költségre.
Az eszközök mőködtetésére szánt pénzösszeg pontos tartalma: a motoros főkaszák benzinköltsége,
tartalék alkatrészek beszerzése (vágó tárcsa), védıeszközök beszerzése (védıálarc, légzésvédı,
acélbetétes cipı, kesztyő, zajvédelem), zöld vonal üzemeltetése.
A motoros főkasza beszerzése mellett egy másik pályamő is benyújtásra kerül, melynek keretei között
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 8 db GPS eszközt vásárol a parlagfővel fertızött területek fizikai
mentesítéséhez szükséges helymeghatározáshoz.
Ezen pályázathoz önerı nem szükséges.
Dezsı Zoltán képviselı kérdése, hogy ki fogja üzemeltetni a fent felsorolt eszközöket?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft., vagy az
önkormányzat közhasznú-, közcélú munkabrigádja.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium „A parlagfővel fertızött területek fizikai mentesítésére alkalmas
motoros főkaszák beszerzésére” kiírt pályázati felhívására, „Parlagfő irtáshoz motoros főkasza
beszerzése” címmel.
A pályázat keretei között 3 db OLEO-MAC 755 MASTER professzionális főkasza és a
hozzájuk tartozó védıfelszerelések kerülnek beszerzésre.
Mőködési költségekre az elnyert támogatás 20 %-a fordítható, amibıl biztosítható a
védıfelszerelések beszerzése. A motoros főkaszák üzemeltetése során felmerülı
üzemanyagköltséget az önkormányzat önerı formájában biztosítja.
Igényelt támogatás:
Saját erı
A beruházás összköltsége:

585.000.-Ft
259.200.-Ft
844.200.-Ft

Határidı: 2005. január 31. - a pályázat benyújtására
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Német Kisebbségi Önkormányzatának részben önálló költségvetési
intézménnyé válása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város Német
Kisebbségi Önkormányzata kérelemmel fordul Gyomaendrıd Város Önkormányzata felé, hogy 2005.
február 01-tıl részben önálló költségvetési intézményként mőködhessen tovább.
Gyomaendrıd Város Német Kisebbségi Önkormányzata, ahhoz, hogy pályázatai során elkülönülten,
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mint önálló adószámmal, a Magyar Államkincstárnál önálló törzsszámmal rendelkezı jogi
személyként képviseltethesse magát, részben önálló költségvetési intézményként kell mőködnie.
A képviselı-testület a fenti kérelemmel egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2005. február 01-tıl részben önálló
költségvetési intézményként mőködik tovább.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester befejezésként elmondta a Békési Kistérségi társulás januári ülésén
módosításra került a társulási megállapodás és az alapító okirat, melyet a társulási önkormányzatok
képviselı-testületeinek el kell fogadni. Kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket
a módosításokat illetıen.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/2005. (I. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Békési Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának, és alapító okiratának módosítását.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket a zárt ülés elıtt, hogy van-e
bejelentenivalójuk.
Érdemi bejelentés, hozzászólás nem volt, ezért a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján „a jegyzı részére címzetes fıjegyzıi cím adományozásának
kezdeményezése” tárgyú elıterjesztés megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık jelenlétét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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