Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. február 24-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, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József,
Tímárné Kozma Ágnes képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Tóth Lajosné, 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, Ifj. Dógi
János képviselı jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Véháné Szedlák Ildikó
távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Császárné Gyuricza Éva és Béres János képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
•

•

•

•

Szarvas Város Önkormányzatának jóváhagyó döntésével lezárult a regionális hulladéklerakó
telep üzemeltetıjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A szerzıdéskötésre
március elsı napjaiban kerül sor.
A középületek akadálymentesítésének határideje 2010-ig meghosszabbításra került. Egy-egy
középület felújítását már ezzel együtt kell megoldanunk. Javarészét saját erıbıl, mert ilyen
irányú pályázati pénzre nem igen számíthatunk.
Az elmúlt héten a jegyzı úrral a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban voltak
a vitatott földek ügyében. Reális lehetıség van arra, hogy amennyiben március végén ez a
földper lezárul, úgy önkormányzatunk frekventált, jó projekttel és megalapozott kérelemmel
400-500 Ha földterületet meg fog kapni.
Március 4-6 –án Nagyenyedi testvérvárosi delegáció érkezik Gyomaendrıdre a szelektív
hulladéklerakó telep tanulmányozása ügyében.

További beszámolója nem volt, megkérdezte az alpolgármestert, a bizottság elnököket, majd a
képviselıket, van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dezsı Zoltán képviselı a Fürdı Felügyelı Bizottságától kért tájékoztatást a fürdı 2005 évi
munkaprogramjáról, költségvetésérıl.
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Dr. Dávid Imre polgármester a fentiekre reagálva elmondta, az önkormányzat 2005 évi
költségvetésének tárgyalásakor Katona Lajos alpolgármester a Felügyelı Bizottság elnöke fogja a
tájékoztatást megadni.
/ Véháné Szedlák Ildikó képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18./
Dr. Kovács Béla képviselı hozzászólásában Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos állásfoglalásából
idézett, miszerint „A zárt ülés tartásának indokaira figyelemmel a zárt ülés dokumentumainak
megismerésére jogosultak illetékteleneknek nem adhatnak felvilágosítást azok tartalmáról, számukra
azokat nem továbbíthatják, annak megtekintését nem tehetik lehetıvé.” Fontosnak tartotta ezt
elmondani azért, mert a testület legutóbbi zárt ülésén elhangzottak kikerültek a köztudatba, sıt negatív
tartalmú újság cikk lett belıle. A város jó hírnevét inkább építeni kellene, nem lerombolni azt.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérte, hogy a csatornázás utáni útrehabilitációk során a Décsy
utca is kerüljön helyreállításra.
További képviselıi hozzászólás, bejelentés nem volt a Polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet az alábbiak szerint javasolta kiegészíteni:
22. Hivatali gépjármő egyszerő, meghívásos közbeszerzési eljárása
23. Rop 3.2.2. pályázat – Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
24. Bejelentések
25. Zárt ülés
Az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került Kis Bálint Általános Iskola 2005. évi létszámleépítése
tárgyú elıterjesztés, és a független könyvvizsgálói jelentés az önkormányzat 2005 évi
költségvetéséhez kapcsolódik.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Az önkormányzat 2004. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
2. Az önkormányzat 2005. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.)
KT rendelet módosítása
4. 2005. évre vonatkozó vízterhelési díj mértékének jóváhagyása
5. Gyomaendrıd Városi Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenırzésérıl szóló
Számvevıi Jelentésben foglaltak végrehajtásának intézkedési terve
6. A Városi Sportcsarnok, az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő bérbeadására valamint a
Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés tervezetének
elfogadása
7. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
8. Kis Bálint Általános Iskola eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatása
9. Megállapodás gyermekjóléti és családsegítı szolgálat feladatellátásra
10. Az önkormányzati fenntartású intézmények házirendjének és SZMSZ-ének
felülvizsgálata
11. Óvoda és Általános iskolai beíratás idıpontja
12. Az Endrıdi Tájház és Közösségi Ház 2004. évi tevékenységérıl készült
beszámoló
13. Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
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14. Közmunka program pályázat benyújtása a Békési Kistérségi Társulással
15. Tájékoztatás a Thermál Invest Részvénytársaságba apportált ingatlan vagyonról,
illetve a jegyzett részesedésünkrıl
16. A volt Enci alatt lévı ingatlanok bérlıi bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
17. Erzsébet ligeti buszforduló kialakítása
18. Tájékoztató a Dan zugi útépítésrıl
19. Tájékoztató a 2005 évi belterületi utak felújításáról
20. Vulpex Kft útvásárlására irányuló kérelme
21. Kulik Zoltán ingatlanvásárlási kérelme
22. Hivatali gépjármő egyszerő, meghívásos közbeszerzési eljárás
23. Rop 3.2.2. pályázat – Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
24. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket.
A maga részérıl kiegészíteni valója nem volt, felkérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a
jelentésben leírtakkal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 16/2003.(I.30.), 45/2004.(III.25.),
107/2004.(IV.15.), 130/2004.(IV.29.), 178/2004.(VI.24.), 215/2004.(VII.29.),
270/2004.(IX.30.),
304/2004.(X.28.),
311/2004.(X.28.),
332/2004.(XI.25.),
337/2004.(XI.25.), 342/2004.(XI.25.), 6/2005.(I.27.), 17/2005.(I.27.) Kt. számú
határozatok végrehajtására tett jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóth Lajosné a pénzügyi osztály vezetıje kiegészítésként elmondta, hogy adminisztrációs hiba miatt
az eredeti elıirányzat összege rossz helyre került, ez azonban a módosított elıirányzat összegét nem
befolyásolja.
További hozzászólás a rendelettel kapcsolatban nem volt, a Polgármester 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 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2005.(…….)KT. sz. rendeletét
a 2004. évi költségvetésrıl szóló 6/2004.(III.1.)Kt rendelet módosításáról
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2. Napirendi pont
Az önkormányzat 2005 évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester elızetesen a független könyvvizsgáló jelentésre és a napirendhez
kapcsolódó Kis Bálint Általános Iskola 2005 évi létszámleépítése tárgyú elıterjesztésre hívta fel a
képviselık figyelmét. Ugyanakkor kiosztásra kerül az APEH által a fürdı beruházás Áfájának
befizetése tárgyában született II. fokú határozat, melynek alapján a 37.544 e Ft adókülönbözet és az ez
után fizetendı 4.026 e Ft késedelmei pótlék visszafizetési kötelezettségünknek nem kell eleget tenni.
Mivel az APEH határozata a költségvetési rendelet-tervezet összeállítása után érkezett, úgy ezek az
összegek nem kerültek átvezetésre, tehát a költségvetés számadatai ezzel tovább módosulnak.
Mindezek alapján a költségvetés némileg jobb pozícióba került, hiszen a hiány így 40 millió Ft között
várható.
Az önkormányzati intézményeket érintıen a költségvetés egyeztetése során – tekintettel az akkori
hiány mértékére - történtek elvonások az önkormányzati kiegészítı támogatási igénybıl. Most
azonban a költségvetés pozíciójának pozitív változása miatt, az igényeket ismét át fogják tekinteni, és
a támogatásokat korrigálni fogják a lehetıségekhez képest.
Hangsúlyozni kívánta, hogy a költségvetés a jogszabályban elıírt kötelezı béremeléseket biztosítja a
közalkalmazottak és köztisztviselık számára. Ehhez kapcsolódóan az egyéb munkavállalói szféra
részérıl felmerült az a kifogás, hogy a közalkalmazottakat érintıen kivételt tett a kormány, hiszen az ı
esetükben évi 12 % -os béremelést hagyott jóvá, szemben az egyéb szférára vonatkozó 6 %-al.
Alapvetıen nem a 12 %-ot tartják soknak, hanem a 6 %-ot kevésnek.
Az Érdekegyeztetı Tanács az egyeztetés során a költségvetést tervezetét elfogadta.
A 20 új belterületi lakóút építésének költsége rendelkezésre áll, ugyanakkor 19-20 belterületi lakóút
aszfaltozására a pályázati alap biztosított 20 millió Ft összegben. Biztosított továbbá az új utak, a
kerékpárút tervezésének összege, ugyanakkor az ultrahangos vizsgálati gép beszerzésre 4 millió Ft.
Biztosított a költség a kötelezı eszközbeszerzésre, új játszóterek kialakítására, a hivatal részbeni
akadálymentesítésére. Továbbá a liget fürdı fejlesztésére, a hivatali mőködés alapköltségeire, és a
hivatali Pegaut gépkocsi cseréjére. A két városi rendezvényre – május 1 és augusztus 20 – 3 millió Ft
szerepel a költségvetésben. Az idén befejezıdik a Kner Emléktér, a Mirhóháti úti új idısek Otthona és
a Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti épületének beruházása. Az endrıdi településrészen a Fı úti
buszmegálló áthelyezésére 3 millió Ft lett elkülönítve, a liget felújítás befejezésére 5 millió Ft,
járdaépítésre 10 millió Ft, továbbá kátyúzásra 5 millió Ft, míg jelzıtáblák cseréjére, új táblákra 5
millió Ft.
Összegezve elmondható, hogy az Áfa per számunkra pozitív alakulása megoldotta a költségvetési
gondjainkat, sıt, ha az ingatlan értékesítéseink a tervezet szerint alakulnak, még biztonságos tartalékra
is számíthatunk. Természetesen azért vannak még bizonytalan tényezık, hiszen nem tudhatjuk, hogy a
kötelezı céltartalék felhasználható lesz e, ugyanakkor gond az Iskola út, és a 35 millió Ft tisztázatlan
földtulajdon utáni haszonbér kérdése. Nem tudható továbbá, hogy az energia áremelkedések milyen
hatással lesznek az intézmények költségvetésére. Gondot jelent még a ligetfürdı, hogy annak
költségvetési helyzete hogyan fog alakulni, az ottani további fejlesztések, a parkoló kialakítása,
autóbusz forduló kialakítása. A liget fürdı visszafizetési kötelezettsége évente 14 millió Ft, az
árbevétel alakulása viszont nagyon bizonytalan.
Mindezek ellenére úgy tőnik, hogy komolyabb hitelfelvétel nélkül a 2005 –ös gazdasági év letudható
lesz. Jelenleg a város hitelállománya 2.960 e Ft. Likvid szempontjából is kedvezıbb a helyzet, mivel
nincs annyi beruházás, a jelenleg folyamatban lévık közül pedig kettınek majdnem egy idıpontra esik
a befejezése.
A maga részérıl a költségvetés helyzetét ennyiben kívánta bemutatni, felkérte a képviselıket, mondják
el véleményeiket, észrevételeiket ezzel kapcsolatban.
Katona Lajos alpolgármester, és mint a fürdı Felügyelı Bizottságának elnöke az alábbi tájékoztatást
adta a fürdı 2005 évi várható gazdasági helyzetének alakulásáról.
A fürdı vezetése a költségvetés tervezése során havi szinten részletesen megtervezte a bevétel –
kiadás várható alakulását. A felügyelı bizottság ezt részletesen megtárgyalta és helytállónak találta. A
kiadás alakulását szinte pontosan meg lehetett tervezni, hiszen a 2004 második félév elégé
megalapozott példát mutatott erre. Az árbevételek tekintetében viszont elég nagy a bizonytalanság.
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Az, hogy a fürdı vezetı által betervezett árbevétel mennyire állja meg a helyét, ma még senki nem
tudja megmondani.
Lényegében az elızetes számítások szerint 62 millió Ft önkormányzati támogatást kell nyújtani a
fürdı számára. Ezt egyéb bevételként fogja adni az önkormányzat, (illetve a késıbbiek folyamán
tisztázásra kerül a támogatás formája), amit a fürdı a bevételei között fog elszámolni, eredménynövelı
tényezıként. Ebbıl a támogatási összegbıl 14 millió Ft visszajön az önkormányzathoz bérleti díj
címén, így a tényleges támogatás e két összegnek a különbözete lesz. Az önkormányzati támogatás
csak a mőködési kiadások fedezésére szolgál, fejlesztést nem takar. Mint a fentiekben is említette az
árbevétel alakulása nagyon bizonytalan, a fürdı vezetésének arra kell törekedni, hogy az árbevételben
minél többet tudjon realizálni.
Furka Sándor a vezetıi feladatok átvételét követıen elég nagy átszervezéseket hajtott végre,
elbocsátások, munkaterületek összevonása stb. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a bérek rendezésére
is szükség van, hiszen a fürdı dolgozóinak négy éve nem volt béremelése.
Összegezve a felügyelı bizottság úgy ítélte meg, hogy a fürdı alapos tervezést készített, amely alapján
akár havonta, akár negyedévente át tudják nézni, hogy a költségvetésének helyzete tényleges hogyan
alakul. Végleges megállapítást tenni arról, hogy mennyi összeggel és meddig kell támogatni csak
bizonyos idı eltelte után lehet, akkor amikor tényleges látható, hogy mibe kerül a fürdı a városnak.
Dezsı Zoltán képviselı úr a fürdıt érintıen megkívánta jegyezni, hogy a fürdıvezetıi pályázat
kiírásakor fı szempont volt, hogy 2005 évben az árbevétel 20 %-át kapja meg önkormányzati
támogatásként. A tervezetben szereplı önkormányzati támogatás összege viszont ettıl jóval eltér,
ellentétes a pályázati kiírásban lefektetett szemponttal. A tervezet 2/a mellékletében a fürdınél 30
millió Ft pénzeszköz átadás szerepel, továbbá szennyvízbekötésre 5 millió Ft. Ezzel szemben a
felügyelı bizottság elnöke éves szintő 62 millió Ft támogatásról beszélt. Nincsenek kételyei afelıl,
hogy a fürdınek a jelenlegi helyzetben nagy támogatásra van szüksége, amiért mindezt szóvá teszi –
és a pályázat kiíráskor is szóvá tette – az, hogy elıre nem látjuk a fürdı mőködésének alakulását,
ennek ellenére egy 2004 évben kiírt pályázatban a 2005 évi árbevételt tették meg feltételnek.
A költségvetés további részét érintıen megkérdezte, hogy az 1/a mellékletben az üdülıhelyi
feladatokra kapott 8 millió Ft állami támogatás mire, és ki jogosult annak felhasználására. Kérdése
volt továbbá, hogy a lakáshoz jutás és fenntartás 24 millió Ft –os normatívából összesen 15 millió Ft
van betervezve elsı lakáshoz jutók támogatására, mi lesz a sorsa a két összeg különbözetének. A
hajléktalan támogatás címén kapott 15384 e Ft mire kerül felhasználása, és ki a jogosultja. Ugyan így
a helyi közmővelıdés és közgyőjteményei feladatok ellátására kapott 18.895 e Ft.
Katona Lajos alpolgármester a fürdıre vonatkozó felvetésre elmondta, a fürdı vezetıjétıl
egyértelmően azt várták el, hogy egy reális tervet állítson össze, viszont az, hogy ebbıl mi fog
realizálódni a jövı mondja meg. Az, hogy Furka úr a szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek eleget
tett e vagy nem, egy év múlva tudják véglegesen megmondani. Ma még senki nem látja, hogy mi
minden lesz megvalósítható. Az viszont már most elmondható, hogy Furka úr maximálisan partner
abban, hogy a fürdı mőködése minden oldalról tisztán látható legyen. A végzett tevékenységét csak
utólag lehet megítélni.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı a költségvetést érintı kérdésekre válaszolva elmondta, az
üdülıhelyi feladatokra kapott normatív állami támogatás szúnyoggyérítésre kerül felhasználásra. A
lakáshoz jutás és fenntartás normatívája eseti segélyezésre, lakásfenntartási támogatásra. A hajléktalan
támogatás a Városi Gondozási Központ feladatellátásába tartozik. A helyi közmővelıdési és
közgyőjteményi feladatokra lakosság számra kapjuk a normatív támogatást, viszont azt külön szedni
Gyoma és Endrıd feladatellátásra nem lehet, ezért nem jelenik meg úgy, mint normatív támogatás
ellentételezés a kiadásba.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondása szerint jókor jött az APEH II. fokú határozatát
tartalmazó levél. Ezzel kapcsolatosan megkérdezte, hogy a költségvetés végösszege így változatlan
marad e, csak ezen belül a rövid lejáratú hitel összege fog változni. ------- Igen!
Mindamellett, hogy a költségvetés így pozitív helyzetbe került, tényként kell elmondani, hogy a
mőködési kiadás tervszáma a tavalyi tényszámnak a 96 %-a, ami azt jelenti, hogy ez által nagyon
nehéz helyzetbe kerülnek a mőködı intézményeink és a Polgármesteri Hivatal.
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A tervezet 11. sz. mellékletében a jóváhagyott intézményenkénti létszámkeret táblázatban az általa
végzett számítás szerint a nyitólétszám 458 fı, a tervezett leépítés 7 fı és a jóváhagyott létszám
összesen 451 fı. Felhívta az illetékesek figyelmét a javításra.
A tervezett ingatlanértékesítésekhez kapcsolódóan megkérdezte, hogy mi lesz a sorsa a Kalmár féle
ingatlannak. Az volt Endrıd második legszebb háza, most viszont rettenetes állapotban van. Az
ingatlan hasznosítását az idén feltétlen meg kell oldani, mert lassan csak telekként lesz értékesíthetı.
A maga részérıl kevésnek tartotta a pályázati sajáterıként beállított 5 illetve 14 millió Ft-ot.
Kérdésként vetette fel, hogy a hévízkút beruházás hol lesz.
Végezetül elmondta, a fürdıt illetıen az ı számítása szerint is 65 millió Ft-ba fog kerülni az
önkormányzatnak.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı reagálva a kérdésekre, felvetésekre elmondta, a 11. sz.
mellékletben valóban számítási hiba van, megköszönte az észrevételt.
A hévízkút beruházás nem új beruházást takar, hanem 2004 évrıl áthúzódó beruházás, ami az idei
évben kerül kifizetésre.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az idén lesz e szúnyoggyérítés.
Kérdése volt továbbá, hogy a 2/a mellékletben a sportvállalkozás támogatása 2.394 e Ft mit takar.
Az 5. sz. mellékletben a sportalapra betervezett 20.217 e Ft nem egyezik a támogatási alapok pályázati
kiírásánál a sportalap pályázati összegével.
Végezetül megkérdezte, hogy a sportpályák világítási támogatása hol szerepel a költségvetésben.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı válaszában elmondta, szúnyoggyérítésre 4 millió Ft saját erı
lett beállítva, a pályázati lehetıség egyenlıre bizonytalan. A sportvállalkozás támogatása a
sportcsarnok új vállalkozásának díjtétele. A sportalapnál a 20.217 e Ft –ból le kell vonni a régi és új
sportvállalkozás kiadásait, és a megmaradt összeg lesz az osztható sportalap. A világítástámogatás a
mőködési kiadások között szerepel.
Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, hogy a 2005 évre tervezett belterületi utak
felújítására a saját erıt tartalmazza e a költségvetés? ------ Igen a 4. sz. mellékletben a Polg. Hiv.
igazgatási és egyéb feladatai között 20 millió Ft van útalapra beállítva.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke annyit kívánt elmondani, hogy a
költségvetést a bizottság megtárgyalta, az ülésen a jelenlévı könyvvizsgálóval azt részletesen
átbeszélték. Jó és átlátható az a táblázat, amelyben a fejlesztéseket és azok saját erı vonzatait
részletezik, továbbá a 7 sz. melléklet, amely a mőködési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat
mutatja be. A jelenlegi táblázatban lévı hiány mértéke az Áfa visszatérülés miatt ettıl pozitívabban
fog alakulni, helyre fog állni a költségvetés egyensúlya.
Dr. Dávid Imre polgármester a szúnyoggyérítést illetıen elmondta még, hogy eddig a Turizmus Rttıl kaptuk a pályázati támogatást, innen most kikerült a régiókhoz. A Dél Alföldi Régió – amelyhez mi
is tartozunk – turizmussal foglalkozó részlege Gyulához tartozik, aki tagja a szúnyoggyérítésben részt
vevı önkormányzatoknak, ezért reméljük, hogy az idén is sikeres lesz a pályázatunk. Bízott abban,
hogy a tervezett 4 millió Ft pályázati saját erı 50 %-os pályázati támogatással együtt elegendı lesz a
2005 évi szúnyoggyérítésre.
További érdemi hozzászólás, kérdés hiányában a Polgármester lezárt a témát, és felkérte a
képviselıket, hogy a rendelet megalkotása elıtt határozatban mondják ki a Kis Bálint Általános Iskola
2005 évi létszámleépítésének ütemezését, az elıterjesztett határozati javaslatban foglaltak szerint.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskolánál a
költségvetési rendelet 12. § (1); (2) szakaszában foglalt létszámleépítését az alábbi ütemezésben
rendeli el .
• 1 fı pedagógus felmentésének kezdete: 2005. március 1; jogviszony megszőnése: 2005.
október 31.
• 3 fı pedagógus felmentésének kezdete: 2005. március 15; jogviszony megszőnése: 2005.
szeptember 15.
• 1 fı pedagógus felmentésének kezdete: 2005. május 1; jogviszony megszőnése: 2005. július
31
• 1 fı irodai technikai alkalmazott felmentésének kezdete: 2005. május 15; jogviszony
megszőnése: 2005. július 15.
A felszabaduló közalkalmazotti munkaerı átcsoportosítására, munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására sem intézményen belül sem más
önkormányzati intézményben nincs lehetıség , ezért az érintett közalkalmazottak jogviszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni.
Az intézkedés végleges, a feladatellátást nem veszélyezteti, az intézmény zavartalan mőködése
változatlan szinten biztosított.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt keletkezı pénzügyi
kötelezettségek többlet terhét az állami költségvetésbıl igényelje vissza.
Határidı:
Felelıs:
Határidı
Felelıs:

A létszámcsökkentés tekintetében: az ütemezés szerint
Fülöp Istvánné igazgató
A többletköltség pályázatának benyújtására: a 2005. évre vonatkozóan
kiadásra kerülı belügyminiszteri rendeletben foglaltak szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

Ezt követıen a Polgármester a 2005 évi költségvetési rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2005.(…….)KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2005 évi költségvetésérıl

Dr. Dávid Imre polgármester a fenti témához kapcsolódóan elmondta még, hogy február 21-én
felkereste a Békés Megyei APEH igazgató asszonyát, akivel megállapodtak, hogy a sajtónak a Liget
Fürdı beruházásra vonatkozó ÁFA kérdést illetıen nem fognak részletes tájékoztatást nyújtani és
semmiféleképpen sem folytatnak negatív kampányt. A sajtó részére a nyilatkozat mindössze annyi,
hogy az APEH és Gyomaendrıd város között a fürdı ÁFA visszaigénylésével kapcsolatban voltak
nézeteltérések, mely a város javára rendezıdött. Az ÁFA-t a város a számviteli jogszabály alapján
visszaigényelheti a város.
A témáról mindenki a saját felelısségére nyilatkozik a sajtónak, nevének feltüntetésével.
Kérte a sajtó jelenlévı képviselıit, a fent elhangzottak figyelembevételére.
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3. 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. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévı érdeklıdık tájékoztatásra elmondta, a rendelet módosítás
lényege, hogy a Városi Gondozási Központban az emelt szintő ellátást igénybevevı lakó egy éven
belüli elhalálozása esetén a befizetett egyszeri hozzájárulás összege visszafizetésre kerül a törvényes
örökösöknek. Hat hónapon belül a befizetett összeg 66 %-a, hat hónapon túl, egy éven belül pedig a 33
%-a.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd egyéb 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, 18 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2005.(…….)KT. sz. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról
4. Napirendi pont
2005 évre vonatkozó vízterhelési díj mértékének jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Békés Megyei Vízmővek Rt. kérte az önkormányzatot,
hogy a település területén alkalmazandó 2005 évre vonatkozó vízterhelési díj mértékét, mint árhatóság
hagyja jóvá. Tekintve, hogy a vízterhelési díj mértéke 2004. évben túlzottan magas szinten került
megállapításra, aminek következtében a vízmő díjbevételt halmozott fel, ezért most lehetıség volt a
2005. évi díjtételek mérséklésére.
Érdemi hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a határozati javaslatban szereplı díjak
jóváhagyására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Környezetterhelési Díjról szóló 2003. évi LXXXIX
törvény értelmében a település területén alkalmazandó vízterhelési díj 2005. évre vonatkozó
mértékét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Díja:
- lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevıknél: 4,35 Ft/m3 + Áfa =5,00 Ft/m3
- hatósági csatornadíjat fizetı igénybe vevı:
6,52 Ft/m3 + Áfa =7,50 Ft/m3
- szippantott szennyvíz után fizetendı:
9,78 Ft/m3 + Áfa =11,25 Ft/m3

Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2005. március 1.

42

5. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenırzésérıl szóló Számvevıi
Jelentésben foglaltak végrehajtásának intézkedési terve
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az Állami Számvevıszék által végzett átfogó ellenırzés a 20012003 –as éveket érintette. A vizsgálat során tett megállapításokra az intézkedési terv elkészült,
melynek egy része már érintette a mostani költségvetési rendelet elfogadását, továbbá az elkövetkezı
hónapokban is lesznek rendeletek, ügyrend és SZMSZ felülvizsgálat, amelyek az intézkedés részeként
kerülnek majd a képviselı-testület elé beterjesztésre. Az intézkedési terv tartalmazza még a két
kisebbségi önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás módosítását is, melyek
felülvizsgálata ettıl függetlenül is szükségessé vált, a kisebbségi önkormányzatok részben önálló
költségvetési intézménnyé válása miatt.
A jelentést illetve az intézkedési tervet valamennyi bizottság megtárgyalta, továbbá azok tartalma az
Interneten keresztül is rendelkezésre állt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd felkérte a képviselıket, hogy
az elhangzottak, illetve az elıterjesztésben leírtakra figyelemmel hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/2005. (II. 24.) KT sz. határozata

I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Békés Megyei
Ellenırzési Irodája által 2004. május 24 - július 15-e között az önkormányzatnál
végzett átfogó ellenırzésérıl készült számvevıi jelentésben foglaltakat tudomásul
veszi, ezzel egyidejőleg a javaslatok végrehajtására készített intézkedési tervet az
elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
II.
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaendrıd
Város Önkormányzata és Gyomaendrıd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
közötti Együttmőködési megállapodás módosítását az elıterjesztés mellékletében
foglaltak szerint.
Határidı: azonnal
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaendrıd
Város Önkormányzata és Gyomaendrıd Város Német Kisebbségi Önkormányzata
közötti Együttmőködési megállapodás módosítását az elıterjesztés mellékletében
foglaltak szerint.
Határidı: azonnal
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6. Napirendi pont
A Városi Sportcsarnok, az Ifjúsági Tábor profilkötöttségő bérbeadására valamint a Tourinform
Iroda tartós üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés tervezetének elfogadása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen elkészültek a
szerzıdés-tervezetek a fent felsorolt létesítmények bérbeadására, illetve tartós üzemeltetésére. Az
érintett felek között az egyeztetés megtörtént, azt valamennyien elfogadásra alkalmasnak tartják. A
testület általi elfogadást követıen megtörténik a szerzıdések aláírása, majd a leltározás és a
létesítmények átadás-átvétele.
A Tourinform Iroda vonatkozásában egy speciális haszonkölcsön szerzıdés kerül megkötésre,
melyben a Garbel Trade Bt. képviseletében eljáró magánszemély kötelezettséget vállal arra, hogy egy
általa létrehozott alapítvány mőködteti az irodát. Az önkormányzat ennek az alapítványnak fogja
átadni az önkormányzati támogatást. A Polgármester úr ezen szerzıdés alapján folytatja le a tárgyalást
a Magyar Turizmus Rt-vel.
A másik két bérleti szerzıdés-tervezetben a bérlı kijelenti, hogy az üzemeltetı a gazdasági társaságot
-figyelemmel a gazdasági társaságban biztosított jogkörében eljárva - Kft-vé alakítja át, melynek
székhelye Gyomaendrıdön, és képviselıje Bélteki János lesz. Az átalakulásról bejelentés formájában
a szerzıdést kötı fél tájékoztatni fogja az önkormányzatot.
A szerzıdés tervezetek az önkormányzat honlapján megtekinthetıek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint a haszonkölcsön szerzıdésben célszerő lenne
rögzíteni a létrehozandó alapítvány kuratóriuma tagjainak számát.
Dr. Dávid Imre polgármester a fentiekhez kapcsolódóan javasolta, hogy az önkormányzat, mint
haszonkölcsönbe adó az alapítvány kuratóriumába Hangya Lajosné és Császárné Gyuricza Éva
képviselıket delegálja.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket a határozat meghozatalára, a III. sz. határozati
javaslatot az általa tett fenti javaslattal kiegészítve.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
I.
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 (képviselı: Bélteki János Gyomaendrıd, Vörösmarty
39/1. sz. ).
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.
II.
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 ligetben található Ifjúsági
Tábort 2005. március 1-el 2015. február 28. napjáig a GARBEL-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt-nek (képviselı: Bélteki János Gyomaendrıd, Vörösmarty 39/1. sz. )
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.

44

III.
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. (képviselı: Bélteki János
Gyomaendrıd, Vörösmarty 39/1. sz.) által megnevezett természetes személynek, külön
megkötendı szerzıdésben foglaltak szerint.
Az üzemeltetı által létrehozandó alapítvány kuratóriumába az Önkormányzat Hangya Lajosné
és Császárné Gyuricza Éva önkormányzati képviselıt delegálja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert a haszonkölcsön szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2005. március 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a pályázati kiírásokat jónak
találta, azok tartalma letölthetı az önkormányzat honlapjáról. A benyújtási határidı 2005. március 31.
12 óra. A bizottság szeretné, ha a sportalap tekintetében a sportegyesületek elıre konszenzusra
jutnának, és a bizottság elé már az egyeztetett verzió kerülne.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a témához kapcsolódóan elmondta, hogy az ÁSZ vizsgálati jelentésének
megállapítása alapján felül kell vizsgálni az alapokhoz kötıdı hatáskör telepítése és/vagy átruházási
szabályokat. Eddig az alapítványok részére a Humánpolitikai bizottság – átruházott hatáskörében –
állapított meg támogatást, ezt követıen a bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület fog dönteni.
Azt azonban látni kell, hogy ez által eléggé kötött lesz a képviselı-testület szerepe, mert ha a bizottság
az átruházott hatáskörében eljárva, - alapítványok kivételével – felosztja a támogatást, eléggé
behatárolt lesz a testület döntése, hacsak nem adja vissza a bizottságnak újra ezt a hatáskörét.
Ehhez kapcsolódóan a jövıben nem csak a közalapítványokkal, hanem valamennyi támogatottal
támogatási szerzıdést kell kötni, melyben szabályozni kell a megállapított támogatási összeget, a
felhasználás célját, annak formáját valamint az elszámolás módját és annak mértékét.
A bizottsági üléseken vita volt azon, hogy a civilszervezetek támogatási alapjából magánszemély
részesüljön e támogatásban vagy nem. Az elıkészítık megfontolandónak tartották a felvetést, ezért a
vita során elhangzottakat figyelembe véve arra a megállapításra jutottak, hogy a március havi testületi
ülésre elıkészítésre kerül a civilszerveztek támogatási alapjáról szóló rendelet módosítása, amely
2006-tól lépne teljes körően hatályba.
Jenei Bálint bizottsági elnök hozzászólásában a 13. napirendi ponthoz is kapcsolódóan kérdezte meg,
hogy bizonyos diáksport egyesületek, (Rózsahegyi Kálmán Általános Diáksport Egyesület) a sportalap
kötött felhasználású támogatásából, mint diáksport, és a pályázati alapból is kapnak e támogatást.
Megítélése szerint, ha ez így van, nem korrekt a többi egyesülettel szemben. Ilyen alapon akkor
bármelyik iskola diáksport egyesületet hozhat létre, amivel aztán tovább szőkítik a pályázók esélyeit.
Kérdése volt továbbá, hogy a Barátság Sportegyesületért Közhasznú Alapítvány milyen tevékenységet
végez, van e valamilyen szakosztálya. A sportalapból a konkrét sporttevékenységet kellene támogatni.
Furcsának tartotta továbbá, hogy a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium SE is
önkormányzati támogatásban részesül, véleménye szerint az iskola keretei között ennek fenntartása
megoldható kellene, hogy legyen. Az iskolát fenntartó minisztérium lehet, hogy erre könnyebben
tudna támogatás biztosítani.
Az általa elmondott felvetéseket mindenképpen átgondolandónak tartotta.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó hangsúlyozta, a diáksport egyesület a diáksportra elkülönített
kötött felhasználású támogatásból nem kap támogatást. Az egyesület, mint a bíróságnál külön
bejegyzett szervezet csak a pályázati alapra pályázhat. A diáksportra elkülönített 600.000 Ft a
minıségi sport támogatására szolgál, a tömegsportot célozza meg, amely összeget a diáksport
bizottság oszt fel, különbözı sportrendezvényekre.
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Ezzel szemben a bejegyzett diáksport egyesületek már versenyeztetésre készítik fel a gyerekeket.
Dr. Kovács Béla képviselı, és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója megjegyezte, minél több felé
osztódik az egyébként is szőkös pályázati alap, annál kevesebb támogatás juthat egy –egy pályázónak.
Ebbıl kiindulva, és tekintettel egy diáksport egyesületi bejegyeztetés nem kevés költségére, gondolta
úgy az iskola, hogy nekik ez nem éri meg.
Csányi István bizottsági elnök véleménye szerint a fentiektıl függetlenül különbséget kellene tenni a
diáksport és a versenysport között, mert a végén az egész rendszer kezelhetetlenné fog válni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, jelen helyzetben ettıl nem tudnak igazságosabb elosztást.
Ha még is úgy gondolják, hogy újraszabályozzák, azt csak jövıre tudják megtenni. Véleménye szerint
egy minıségi fokot kell felállítani, és aki ez alatt teljesít, az ne részesüljön támogatásba. El kell
mondani, hogy az ezt megelızı támogatási rendszer még ennyire sem mőködött, eddig akár hányszor
hozzányúltak a sporttámogatás rendszeréhez, mindig „felsültek vele”. Eddig a jelenlegi az, amelyik
így vagy úgy de mőködik.
Jenei Bálint bizottsági elnök ismételten megkérdezte, hogy a Barátság Sportegyesületért Közhasznú
Alapítvány mögött van e konkrét sporttevékenység. Amennyiben nincs úgy nem kellene ıket
támogatásban részesíteni.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó hangsúlyozta, az alapítvány a sportegyesületben futballozó
gyerekek jutalmazását tőzte ki céljául. Az elmúlt évben 50.000 Ft támogatásban részesült.
Varjú József a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola nyugdíjas pedagógusaként el kívánta mondani,
hogy a fentiekben említett Rózsahegyi Kálmán Diáksport egyesület nagy múltú sporttevékenység
tovább folytatására jött létre, igen aktív az atlétikai tevékenysége, amely megyei és országos szinten is
számtalan elismerı helyezést tudhat magáénak. Megítélése szerint helyénvaló az, ha a Humánpolitikai
bizottság továbbra is támogatást ítél meg az egyesület részére.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket a
pályázati kiírásokról az elıterjesztett határozati javaslatnak megfelelıen.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2005. évi Ifjúsági
alap felhasználására.
A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy
magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal
rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A
pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı szervezetként
jelöltet állított.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelızı évben az ifjúsági alapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be a
Képviselı-testületnek.
A pályázó az elnyert összeggel tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles elszámolni.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
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A közhasznú szervezeteknek az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell
kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhetı:

A pályázatok
benyújtásának határideje
Elbírálási idıpontja

A pályázatokat a
következı címre kérjük
megküldeni
Határidı:
Felelıs:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthetı
2005. március 31. 12 óráig.
2005. április 18-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselı-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2005.
április 28-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2005. évi Sport alap
felhasználására.
A pályázat célja: a településünkön mőködı olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentıs
eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új
sportágak beindításával is elısegítik a fiatalság egészségmegırzését, a rendszeres testedzést. Jelentıs
szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerősítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrıd Városban mőködı, bírósági bejegyzéssel rendelkezı
sportszervezetek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak
tekintendı. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkezı sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati
támogatásban részesülı sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrıd
Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni. Az igényelt támogatási összeget
féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minısül, ha az országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı szervezetként
jelöltet állított.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelızı évben a sportalapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
tevékenységükrıl szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselı-testületnek.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott
igazolást miszerint a sportszervezetnek nincs köztartozása.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységérıl szóló beszámolót benyújtani a Képviselı-testület
részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A közhasznú szervezeteknek az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell
kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhetı:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
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A pályázatok
benyújtásának határideje
Elbírálási idıpontja

A pályázatokat a
következı címre kérjük
megküldeni
Határidı:
Felelıs:

A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthetı
2005. március 31. 12 óráig.
2005. április 18-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselı-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2005.
április 28-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2005. évi “Civil
szervezetek támogatási alap” felhasználására.
A pályázat célja: Gyomaendrıd Város területén mőködı civil szervezetek, magánszemélyek
támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek,
magánszemélyek. (Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elınyt élvez az a pályázó személy vagy
szervezet, aki tevékenységével jelentısen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik,
magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív jellegő, a lakosság aránylag nagy létszámának
biztosít tartalmas kulturált szabadidı eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai
és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A támogatási alapra
politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minısül, ha az
országgyőlési-, önkormányzati választásokon jelölı szervezetként jelöltet állított.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelızı évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást
valamint 100 e Ft támogatási összeg felett tevékenységükrıl szakmai beszámolót nyújtottak be a
Képviselı-testületnek.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási összeg felett - amelynek
90 napot meghaladó köztartozása van, illetve kizártnak tekintendı az a magánszemély, akinek az
Önkormányzat felé adótartozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott
igazolást a köztartozásokról, illetve a magánszemély esetében a Gyomaendrıd Város Polgármesteri
Hivatalának Adóhatósága által kiadott igazolást az adótartozásról.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és 100.000.-Ft támogatási összeg felett a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai
tevékenységérıl is beszámolót benyújtani a Képviselı-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A közhasznú szervezeteknek az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell
kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhetı:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthetı
A pályázatok
2005. március 31. 12 óráig.
benyújtásának határideje
2005. április 18-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási idıpontja
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A pályázatokat a
következı címre kérjük
megküldeni
Határidı:
Felelıs:

Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselı-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2005.
április 28-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

8. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az iskolánál megkezdıdött
beruházásnak szerves részét képezik az eszközbeszerzések, melyeket célszerőnek tartják típusonként
megoldani. A beszerzést három egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatásával javasolják
megvalósítani, mely alapján külön eljárásban kerülnének beszerzésre a bútorok és berendezési
tárgyak; a számítástechnikai eszközök; és a híradástechnikai eszközök. A közbeszerzési törvény
lehetıséget ad arra, hogy a beszerzéseket megbontsák, amennyiben azokat feltételezhetıleg egy
szállító nem képes leszállítani.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a képviselı-testületnek meg kell választani az
eljárást lefolytató bizottsági tagokat. Az elıkészítı valamint a bíráló bizottság tagjainak az
elıterjesztésben szereplı személyeket javasolják megválasztani.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javasolt személyekkel, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kis Bálint
Általános Iskola eszközbeszerzésére irányuló három egyszerő közbeszerzési eljárást
lefolytassa.
2./
A Képviselı-testület a Kis Bálint Általános Iskola berendezési tárgyainak, a híradástechnikai
eszközeinek és a számítástechnikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárások Elıkészítı Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Hangya Lajosné
Fülöp Istvánné
Tóthné Gál Julianna
Szujó Zsolt
3./
A Képviselı-testület a Kis Bálint Általános Iskola berendezési tárgyainak, a híradástechnikai
eszközeinek és a számítástechnikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárások Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Dr. Dávid Imre
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
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Csíkné Tímár Éva
Fülöp Istvánné
Szujó Zsolt
A Képviselı-testület Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
alapján felhatalmazza a Bíráló Bizottságot a híradástechnikai eszközök és a számítástechnikai
eszközök beszerzésére vonatkozó döntés meghozatalára.
Határidı: 2005. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Megállapodás gyermekjóléti és családsegítı szolgálat feladatellátásra
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a jövıben arra kell törekedni, hogy az önkormányzat ezt a
feladatellátást a kistérségi társuláson keresztül oldja meg. A kistérség tagönkormányzatai ezt
támogatják, a kezdı lépéseket megtették ennek irányába. Ha ez megvalósul, úgy a kistérség által
fenntartott intézmény keretében az egyes településeken tagintézményként mőködı szervezeten
keresztül látnák el ezt a feladatot az önkormányzatok. A hatékony létszámgazdálkodás és a jó
színvonalú feladat ellátására ez az ellátási forma biztosított, és ez oldja meg a települések ilyen irányú
problémáját. Az ideiglenes rendezés céljából a beterjesztett együttmőködési megállapodás tervezetek
alkalmasak.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodást köt Hunya Község Önkormányzatával visszamenıleg 2005.
január 01.-tıl 2005. december 31.-ig a gyermekjóléti és családsegítı szolgálat
feladatellátásra. A feladatellátást a Városi Családsegítı Központ önkormányzati intézmény
közalkalmazott szakembere végzi el.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert az együttmőködési megállapodás megkötésére.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodást köt Csárdaszállás Község Önkormányzatával visszamenıleg
2005. január 01.-tıl 2005. december 31.-ig a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra. A
feladatellátást a Városi Családsegítı Központ önkormányzati intézmény közalkalmazott
szakembere végzi el.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert az együttmőködési megállapodás megkötésére.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
Az önkormányzati
felülvizsgálata

fenntartású

oktatási

intézmények

házirendjének

és

SZMSZ-ének

Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, az önkormányzati intézményeknél
elvégzett vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a házirendek és az SZMSZ-ek a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelı tartalommal bírnak, így javasolják a képviselı-testületnek azok
jóváhagyását.
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Az intézmények közül a Zene és Mővészeti Iskolánál valamint a Családsegítı Központnál voltak
hiányosságok, ezért ık március 10-ig kapnának haladékot a házirend illetve az SZMSZ újbóli
intézményi felülvizsgálatára.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a Polgármester a határozati javaslat elfogadására kérte fel a
képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Városi Zene és
Mővészeti Iskola vezetıjét, Holubné Hunya Anikót, hogy a házirendet és az intézményi
SZMSZ-t a jogszabályi változásoknak megfelelıen dolgozza át és az egyetértési jogot
gyakorló szervezetek véleményének kikérése után jóváhagyásra ismételten nyújtsa be a
Képviselı-testületnek 2005. március 10. napjáig.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Városi Családsegítı
Központ vezetıjét, Czikkely Erikát, hogy az intézmény a házirendet és az intézményi
SZMSZ-t a jogszabályi változásoknak megfelelıen dolgozza át és az egyetértési jogot
gyakorló szervezetek véleményének kikérése után jóváhagyásra ismételten nyújtsa be a
Képviselı-testületnek 2005. március 10. napjáig.
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon házirendjét és az intézményi SZMSZ-t jóváhagyja.
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola
házirendjét és az intézményi SZMSZ-t jóváhagyja.
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium házirendjét és az intézményi SZMSZ-t jóváhagyja.
Határidı: azonnal
11. Napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beírtatás idıpontja
Hangya Lajosné bizottsági elnök az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az óvodákban és általános
iskolákban a 2005/2006-os tanévre a beíratás idıpontja március 21,22,23.
Kérte a képviselı-testületet a beíratás idıpontjának meghatározásáról szóló határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város közigazgatási területén
mőködı óvodákban és általános iskolákban a 2005/2006-os nevelési- illetve tanévre történı
beíratást március 21, 22, 23 napokra rendeli el. Egyidejőleg utasítja az óvodák és általános
iskolák vezetıit, hogy a beíratás idıpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.
Határidı: kihirdetés idıpontja: 2005. március 1.
Felelıs: óvodák és általános iskolák intézményvezetıi
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12. Napirendi pont
Az Endrıdi Tájház és Közösségi Ház 2004. évi tevékenységérıl készült beszámoló
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámolók áttekintése során a bizottság elismeréssel
szólt a Tájház egyre mozgalmasabb, és eredményes tevékenységérıl.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az endrıdi Közösségi Házban a rendezvények
alkalmával fizetnek e bérleti díjat az igénybe vevık.
Molnár Borbála a közösségi Ház vezetıje elmondta, valamennyi civil és egyéb szervezet, intézmény
fizeti a terembérleti díjat, akár rendszerességgel, akár alkalmanként veszik azt igénybe.
További érdemi hozzászólás nem volt a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Szonda István a Tájház és
Helytörténeti Múzeum vezetıjének beszámolóját a 2004. évi munkájáról.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Molnár Borbála vezetı
népmővelı beszámolóját a Közösségi Házban 2004. évben végzett munkáról.
Határidı: azonnal
13. Napirendi pont
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselı-testületet, hogy amennyiben egyetértenek a
tájékoztatóban leírtakkal, úgy az szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzati
támogatásban részesülı sportszervezetek pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettségérıl
készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
14. napirendi pont
„A lehetıség adott„ címő közmunka pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy lehetıség van a
fenti pályázat benyújtására, melyre a tavalyi évben a Békési Kistérségi Társulásnak is volt lehetısége.
22 fı 7 hónapig történı foglalkoztatására kerülne benyújtásra a pályázat, melybıl 2 fı 3 hónapig tartó
továbbfoglalkoztatása szükséges, ennek költségeit az önkormányzat átvállalja. Összes költség
14.332.834,-Ft, saját erı 323.281,-Ft + a továbbfoglalkoztatáshoz szükséges összeg: 554.220,-Ft,
igényelt támogatás összege: 13.455.333,-Ft.
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Kiegészítésként kívánta elmondani, hogy nagyon hasznosnak látja a közmunka lehetıségét a város
helyzetét figyelembe véve.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Békési Kistérségi Társulás
pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2005/1 számú
közmunkaprogramjára. Az önkormányzat a gyomaendrıdi részprogram megvalósításához
szükséges önerıt, valamint a programot követı 2 fı 3 hónapos továbbfoglalkoztatásból adódó
költségeket saját költségvetésébıl biztosítja.
A részprogram nettó összköltsége, az igényelt támogatás: 13 455 333 Ft
A programhoz szükséges önerı:
323 281 Ft + a továbbfoglalkoztatás: 554 220 Ft
Bruttó összköltség:
14 332 834 Ft

Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Tájékoztatás a Thermál Invest Részvénytársaságba apportált ingatlan vagyonról, illetve a
jegyzett részesedésünkrıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a véleményezı bizottságok a bizottsági ülésekre
készített tájékoztatást megtárgyalták és javasolják a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az
önkormányzat a vagyonrendezési eljárásban tegyen ajánlatot az ingatlan visszavásárlására. Az ingatlan
visszavásárlási árára a jelenlegi könyv szerinti (204.930,-Ft) részvényérték 200 %-át javasolják.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról szóló 1997. évi CXLV törvény 58/A. §-ra
hivatkozva kezdeményezze a Békés Megyei Bíróságnál a cégnyilvántartásból törölt Thermál
Invest Rt.-be apportált, a gyomaendrıdi ingatlan-nyilvántartásban 1098/1 hrsz alatt felvett
ingatlan visszavásárlását.
Az ingatlan visszavásárlási ára a jelenlegi könyv szerinti (204.930,-Ft) részvényérték 200 %-a.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalások
eredményérıl tájékoztassa a Képviselı-estületet.
Határidı: 2005. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
A Fı út 81/1. („ENCI”) alatt lévı ingatlanok bérlıi bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a mai nap folyamán Barna úr
felkereste, hogy a 3 M Ft foglalót fizesse vissza részére az önkormányzat, mivel anyagi problémái
adódtak. Elmondása szerint erre nincs lehetıség. Barna úr a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Banktól
kívánt hitelt felvenni ingatlanvásárlásra.
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A UWITA Kht. ígéretet tett arra, hogy hamarosan felkeresik Polgármester urat az ingatlan vételét
illetıen.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy az ott lévı tulajdonosok, nem vásárolnák-e
meg az ingatlant, és ha nem tartanak arra igényt, akkor le is mondtak az elıvásárlási jogukról?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy nem kívánják megvásárolni az ingatlant, és
lemondtak az elıvásárlási jogukról.
Mivel további 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
42/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd,
Fı út 81/1. szám alatti ingatlan bérlıinek a bérleti szerzıdéseit a következı feltételek mellett
meghosszabbítja:
Megnevezés
Bérleti szerzıdés lejárta
Bruttó bérleti díj
„Enci” irodaépület, UWYTA Kht.
2005. június 30.
209.000,- Ft/hó
„Enci” bolt, Maurer János
2005. június 30.
18.810,- Ft/hó
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdések
meghosszabbítására, illetve megkötésére.
Határidı: 2005. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Gyomaendrıd, Erzsébet Liget, buszmegálló, -forduló és személygépkocsi parkoló tervezett
kialakítása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, hogy a Képviselı-testületi
ülést megelızıen helyszíni bejárásra került sor, ahol a tervezı úr részletes tájékoztatást nyújtott a két
alternatívát illetıen.
A testület tagjai a határozati javaslat 2. változatát javasolták elfogadásra.
Kérdése a Városüzemeltetési Osztály vezetıjéhez, hogy kb. milyen összegő költséggel számolhatnak?
Szujó Zsolt osztályvezetı a kérdésére válaszolva elmondta, hogy még nem végeztek számításokat, de
a 2005. évi költségvetésben erre a célra kb. 30 M Ft lett elkülönítve.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Erzsébet liget, buszmegálló, forduló és személygépkocsi parkoló kialakítására készített tervek közül, a 2. változatot
(Vidovszky utcai buszfordulóval) támogatja és javasolja megvalósításra.
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Ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert, a szükséges engedélyezési tervek elkészítésére
vonatkozó szerzıdés megkötésére.
Határidı: a tervezési szerzıdés megkötésére: 2005. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Danzugi útépítésre befizetett ingatlantulajdonosi hozzájárulások átadása Csárdaszállás
Önkormányzatának
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd
Város Képviselı-testülete 1999. évben a Csárdaszállás Félhalom III. és Gyomaendrıd Danzugi út
építési programjának megvalósítása mellett döntött, mivel gyomaendrıdi területen is húzódott volna
az út. A korábbi idıszakokban, amikor az Önkormányzatnak volt szabad forrása, akkor nem volt rá
pályázati lehetıség, viszont mára a források beszőkültek Önkormányzatunknál, ezért nem kívánunk
pályázni, így Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete átadná az összegyőjtött
pénzt Csárdaszállás Község Önkormányzatának, mely települést nagyobb területen érinti a fenti út
megvalósítása. Kiegészítésként elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal megkezdte a befizetett
érdekeltségi hozzájárulások visszafizetését, ezt követıen felkereste Vígh úr a Békés Megyei KSH
igazgatója, hogy a már létrehozott alap ne szőnjön meg. Csárdaszállás Önkormányzatával felvették a
kapcsolatot, melynek értelmében a pénz átutalásra kerül, ezt követıen ık nyújthatnak be pályázatot.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdés, észrevétel nem lévén kérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Danzugi útépítésre befizetett
ingatlantulajdonosi hozzájárulások átadása Csárdaszállás Önkormányzatának” címő
napirendrıl készítetett tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Tájékoztató a 2005. évben teljes szélességében felújítandó belterületi utak tervezetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a táblázat javításra szorul, hiszen olyan utcákat is
tartalmaz, melyek nem jelen projekt keretén belül újítandók fel.
Felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Csányi István bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a beterjesztett írásos anyag tájékoztató
jellegő. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ülésén leszőkítették a 2005. évi belterületi
utak felújítására tervezett kb. 120 M Ft-ot, mindössze 57-60 M Ft-ra. Megjelent a pályázati kiírás,
mely szerint az eddig elkészített koncepciónk nem megfelelı. A pályázati kiírás szerint összefüggı
területnek kell lennie, úgy hogy 3-4-5 utca egymást érintve kerüljön felújításra. Az elsı körben
kimaradt volna az egész Selyem út, Mester utca, Fazekasi utca és a Hantoskerti utca – csak a már
meglévı utakra lehet pályázni. Véleménye szerint a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottsághoz
újra visszakerül az elıterjesztés, melyben további módosításokra kerül sor.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Magyar Közlöny 16. számában
jelent meg a fenti témával kapcsolatos tájékoztató. Ezt követıen a részletes pályázati felhívás is meg
fog jelenni. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletnek az a lényege, hogy egyrészt terveztetni kell
a felújítással kapcsolatos dolgokat, melyet a pályázat mellékleteként be kell nyújtani. A tájékoztatóban
felsorolt utcák terveztetése valóban sürgetı lenne, a Városüzemeltetési Osztály az elıkészítı
munkálatokat erre vonatkozóan megkezdte. A rendeleti szabályozásban zavaró, hogy összefüggı
hálózatot kell, hogy képezzenek a felújítandó utak. Ahogy megjelenik a részletes pályázati kiírás
egyetért Polgármester úrral, mely szerint azonnal össze kell hívni a bizottsági, majd testületi ülést,
hiszen más önkormányzatok részérıl olyan nagy a nyomás, hogy aki nem tud kész anyagot benyújtani,
az vélhetıen kimarad ebbıl a lehetıségbıl.
Jelen elıterjesztés tájékoztató jellegő, melynek kidolgozása folyik, a bizottság a pályázati kiírást
követıen javaslatot tesz a Képviselı-testületnek, hogy milyen rendszerben kerüljön benyújtásra a
pályázat.
Csányi István bizottsági elnök a fent elhangzottakat összegezve elmondta, hogy a felújítandó utaknak
olyan körben kell lenniük, ahol már mindenhol kövesút van.
Dr. Dávid Imre polgármester kérése, hogy bruttó 60 M Ft-os keretösszegben kerüljön benyújtásra a
pályázat úthálózati felújításra. A részletes pályázati kiírást követıen rendkívüli bizottsági ülésre volna
szükség. A fenti pályázat csak a már meglévı utak aszfaltozására vonatkozik.
Csányi István bizottsági elnök elmondása szerint jelen esetben az utak mőszaki állapotáról is szó van.
Tájékoztatása szerint a tájékoztató anyagban szereplı utak közül az alábbiak kivételével kerülhet sor a
pályázat benyújtására: Újkert sor, Móra Ferenc, Vízmő sor, Hantoskerti, Mester, Fazekasi és a Selyem
utca összes üteme.
Dr. Dávid Imre polgármester el kívánta mondani, hogy a Selyem útra a költségvetésben
összességében 46 M Ft van elkülönítve, mely összegbıl 23 M Ft a Selyem út új útszakasza, 23 M Ft
pedig a Selyem út Fazekasi úttal történı javítása.
Ha a pályázaton az igényelt 60 M Ft-ot megnyerjük, és azt mondják, hogy a 28 M Ft helyett csak 14 M
Ft támogatást adnak, akkor ígéretet tett arra, hogy amennyiben lehetıség lesz rá Képviselı-testület
egyeztet az utcákat illetıen. Már van 19 M Ft központi támogatás a fentiekre.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdése, hogy a pályázatnál a saját erı összegét nem lehetne-e
megemelni?
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy 940 M Ft van erre a célra elkülönítve a
régióban, ezen összegbıl 60 M Ft-ot szeretne önkormányzatunk elhozni. Véleménye, hogy a fent
felsorolt minden utcára nyújtsák be a pályázatot, de elsıdlegesen meg kell várniuk a részletes
pályázati kiírást.
További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a
31 db belterületi lakóút felújításához szükséges tervezési munkálatokat rendelje meg.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a részletes pályázati kiírást követıen úgy terjessze a
felújítandó belterületi lakóutak listáját a Képviselı-testület ülésére, hogy az bruttó 60 M Ft-os
keretösszegben kerüljön benyújtásra.
Határidı: azonnal, illetve értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Csányi István Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
20. napirendi pont
Vulpex Kft. útvásárlásra irányuló kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a VULPEX Bt. kérelemmel
fordult a Képviselı-testülethez. A betéti társaság az önkormányzat tulajdonát képezı 02775 hrsz.-ú,
1 ha 5613 m2 területő saját használatú útból kíván megvásárolni az elıterjesztéshez mellékelt
térképvázlaton megjelölt területrészt, amely a térképmérték alapján kb. 4736 m2-t tesz ki. A kérelem
tárgyát képezı útrészlet a természetben a Harcsás-Soczó zugokat határoló töltés mellett lévı a
VULPEX Bt. és Somogyi Ferenc tulajdonában lévı fölterületek között végzıdik. A kérelemhez írásos
nyilatkozat lett mellékelve, amelyben az érintett földtulajdonosok hozzájárulásukat adják a vázrajzon
megjelölt módon történı megosztást követı adásvételhez. A kérelemben szereplı és megjelölt
útszakasz abban az esetben adható el, ha a Képviselı-testület a megosztás útján keletkezı területrészt
kivonja a forgalomképtelen törzsvagyonból. Kérelmezı vállalja a terület megosztás költségeit.
Az elıterjesztést megvitató bizottságok javasolják az értékesítést bruttó 500 E Ft értékben.
Kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 02775 hrsz.-ú, 1
ha 5613 m2 területő saját használatú út megosztásából keletkezı új helyrajzi számmal
megjelölt út mővelési ágú földrészletet kivonja a forgalomképtelen törzsvagyon
kategóriájából, átminısíti forgalomképessé és értékesíti azt a VULPEX Bt.-nek (1015
Budapest, Ostrom u. 6.), az alábbi feltételek fennállása esetén:
1. Az út használatával érintett termıföld tulajdonosok külön nyilatkozatban kijelentik,
hogy a megosztással keletkezı és a VULPEX Bt.-nek értékesítésre kerülı útszakaszt
nem kívánják használni, és arra késıbb sem tartanak igényt.
2. Záradékolt megosztási vázrajz.
3. A terület megosztási eljárás során felmerülı összes költséget a VULPEX Bt. viseli.
4. Az ingatlan vételára: bruttó 500 E Ft.
5. Az adásvételi szerzıdés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerıre
emelkedését követı 8 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére, illetve az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2005. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. napirendi pont
Kulik Zoltán ingatlanvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
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Csányi István bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Kulik Zoltán
Gyomaendrıd, VII. ker. 110. szám alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı 883 hrsz-ú 420 m2 vízparti közterület mővelési ágú ingatlanból az
általa korábban bérelt 180 m2 nagyságú területet értékesítse számára. A Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és tekintettel arra, hogy a holtághoz szinte
alig lehet lejutni, mivel ott zárt csapadékvíz levezetı rendszer is van, vízvételezést biztosító terület,
ezért nem javasolta kérelmezınek a fenti terület értékesítését. Kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
az elıterjesztés mellékletében szereplı bérleti szerzıdés megkötését támogassák.
Jenei Bálint bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy megtekintette a helyszínt.
Tulajdonképpen az Esze Tamás utca folytatásánál van egy lejárati rész, melynek kb. mindössze 1/3-át
foglalja el azon terület, melyet szeretne megvásárolni Kulik Zoltán. Ettıl függetlenül szabadon járható
a terület, nincs akadályoztatva a közlekedés. Nem tudja elképzelni, hogy területfoglalási címen,
bizonytalan idıtartamra, ilyen összegő bérleti díjat fizessen az érintett személy. Véleménye szerint
meg lehet közelíteni területfoglalás címén a dolgot, de ne olyan mértékben, amennyit a háza elfoglal
és ne az egész telekre.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a bizottsági üléseken részt vett és figyelte a
felmerülı kérdéseket. Kérdése, hogy miért nem lehet ugyanabba a kategóriába sorolni a fenti területet,
amibe néhány évvel ezelıtt a Csókási-zugban soroltak egy másik tőzi víz lejárónak minısített
területet. Gellai Imrének akkor minden további nélkül biztosították a telke mellett lévı terület
bekerítését, azzal, hogy bármikor köteles biztosítani a víz megközelítését, tőzi víz kivételét illetıen.
Köztudott, hogy ezen a területen azóta már felépítésre került egy épület. Elmondása szerint Kulich úr
már évek óta nyújtja be kérelmeit, de soha nem nyert kedvezı elbírálást. Véleménye szerint
ugyanazon feltételekkel, mint Gellai úr esetében, lehetıség volna a terület értékesítésére a kérelmezı
részére.
Jenei Bálint bizottsági elnök kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a csapadékvíz csatorna a
Kulich úr által lekerített részen kívül helyezkedik el. Amennyiben nincs jogi akadálya, értékesíteni
lehetne számára ezt a sávot.
Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakat összegezve elmondta, hogy a terület egészben
való értékesítésének volna csak értelme. Javasolná a napirendi pont elnapolását a márciusi Képviselıtestületi ülésig, addig helyszíni szemlén megtekintik az érintettek a terület pontos adatait,
közmővesítettségét, stb.
Dr. Kovács Béla képviselı a jövıt illetıen bízik a holtágak kotrásában, akár EU-s vagy bármilyen
más forrásból. Meglátása szerint teret kellene biztosítani, hogy szükség esetén nagy gépekkel meg
lehessen közelíteni a holtágat.
Csányi István bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy személyesen volt érintett a szarvasi
holtág kotrásában, ahol a hatalmas erıgépeknek helyre van szükségük. A holtágak gépekkel való
megközelíthetısége valóban problémát jelent.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Kulik Zoltán ingatlanvásárlási
kérelme” címő napirend döntéshozatalát elhalasztja a 2005. március 31-i Képviselı-testületi
ülésig.
Határidı: 2005. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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22. napirendi pont
Hivatali gépjármő egyszerő, meghívásos közbeszerzési eljárása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a költségvetés elıkészítése
során, mind a bizottság elnöki, mind a bizottsági tárgyalásokon elhangzott, hogy a hivatali Peugeot
Partner gépjármő cseréje indokolt. A gépjármő vásárlására 2000 márciusában került sor. A futott
kilométer 190.000 km. Mőszaki állapota jelenleg megfelelı, bár az elmúlt évben több mint 600.000,Ft-ot kellett a gépkocsi javíttatására költeni. A mőszaki vizsga érvényességének ideje: 2006. március
10. A futott kilométerek alapján a gépkocsi cseréje indokolt, a költségvetésben a gépjármő cseréjére 4
millió Ft került betervezésre. A jelenlegi gépjármőhöz hasonló mőszaki jellemzıkkel rendelkezı
személygépkocsik ára 4-5,5 millió Ft-ban határozható meg. Ennek megfelelıen a beszerzés a 2003. évi
CXXIX tv. 299. § (1) b. pontjának hatálya alá tartozik, így legalább három ajánlattevınek kell írásbeli
ajánlattételi felhívást küldeni.
A Képviselı-testület által a 216/2004. (VII. 29.) KT sz. határozattal elfogadott közbeszerzési
szabályzat 6.5 pontja szerint a döntés meghozatala a bíráló bizottság hatáskörébe tartozik. Az írásos
ajánlati felhívás elfogadására a szabályzat 5.1. pontja alapján legalább 5 fıbıl álló elıkészítı
munkacsoportot kell létrehozni, melynek tagjait a határozati javaslat tartalmazza.
Dezsı Zoltán képviselı véleménye, hogy azonos árajánlat esetén a mőszaki felszereltség legyen
kitétel.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. Tv.-ben meghatározott kötelezettségére, valamint a 216/2004. (VII. 29.) KT sz.
határozatára, a hivatali személygépkocsi beszerzésével kapcsolatos egyszerő közbeszerzési
eljárással kapcsolatos elıkészítıi feladatok ellátására az alábbi munkacsoportot hozza létre:
1. Dr. Dávid Imre polgármester
2. Katona Lajos alpolgármester
3. Tóth Lajosné osztályvezetı
4. Enyedi László köztisztviselı
5. Dr. Csorba Csaba jegyzı
A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok elbírálásra az alábbi bizottságot hozza létre:
1. Dr. Dávid Imre polgármester
2. Katona Lajos alpolgármester
3. Csíkné Timár Éva bizottsági elnök
4. Hangya Lajosné bizottsági elnök
5. Csányi István bizottsági elnök
6. Jenei Bálint Bizottsági elnök
7. Tóth Lajosné osztályvezetı
8. Enyedi László köztisztviselı
9. Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 2005. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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23. napirendi pont
ROP 3.2.2. pályázat – Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Gyomaendrıdön is szociális
munkát végzı Templárius Alapítvány pályázatot kíván benyújtani a Magyar Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatal által kiírt „Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása” intézkedés „Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban” komponensére, „Szociális háló
kialakítása Gyomaendrıdön” címmel. A projekt menedzsere Ungvölgyi János, az alapítvány
kuratóriumának elnöke.
A pályázati kiírás célja: az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerı-piaci reintegrációjának
elısegítése új munkahelyek teremtésével a harmadik szektorban (szociális gazdaság). Az intézkedés
olyan projekteket támogat, amelyekben a foglalkoztatást képzési program és igény szerint egyéb
támogató szolgáltatások egészítik ki a résztvevık foglalkoztathatóságának javítása érdekében.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a pályázatban támogatásban részesülı partnerként szerepel,
mivel a tulajdonát képezı, Gyomaendrıd, Fı út 5. sz. alatti ingatlan (volt kisegítı iskola) felújítása is a
projekt részét képezi. Az épület a felújítás után a képzésnek ad helyet, valamint alkalmas lesz
rendezvények lebonyolítására, és itt lesz az alapítvány irodája is.
A pályázat megvalósítása partnerségi megállapodás alapján történne. Pályázó, valamint a
megvalósításért, lebonyolításért, foglalkoztatásért felelıs a Templárius Alapítvány; támogatásban
részesülı partner (amely közvetlenül részesül a támogatásból): Gyomaendrıd Város Önkormányzata.
Közremőködı partnerek (a projekt végrehajtásában résztvevı, de a támogatásból nem részesülı):
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium; Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium; Kis Bálint Általános Iskola; Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon; Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola; Városi Gondozási Központ; Városi Családsegítı Központ; Selyem
úti Óvoda; Napsugár Óvodák; Tulipános Óvoda; Csemetekert Óvoda; Vásártéri Óvoda és Bölcsıde;
Kossuth úti; Jókai úti Óvoda.
Kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a testület tagjait támogassák a pályázat benyújtását.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/2005. (II. 24.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzata támogatásban részesülı partnerként részt vegyen a Templárius Alapítvány
által benyújtandó, a Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.2.2. „Non-profit foglalkoztatási
projektek megvalósítása a szociális gazdaságban” komponensére benyújtott „Szociális háló
kialakítása Gyomaendrıdön” címő pályázati programban.
A projekt költsége (100%):
127.418.425 Ft
Igényelt támogatás (100%):
127.418.425 Ft
Ebbıl Gyomaendrıd Város Önkormányzatára esı rész (4,7%):5.986.875 Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a Partneri Megállapodás
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2005. március 2.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket, hogy a zárt ülés elıtt van-e
bejelentenivalójuk.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város belvízkészültségi foka II. fok.
A belvíz szivattyúzása mindenhol elindult a holtágakon keresztül, melyek telítıdtek.
A legveszélyesebb terület a Sugár utca-Blaha Lujza utcától a Fazekasi útig.
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Rau József képviselı felszólalásában elmondta, hogy 2000-ben amikor a nagy belvizes idıszak volt,
pont a Sugár utcán, azokon a mély részeken a Sugár-Selyem-Polányi utca környezetében is megjelent
a belvíz, 4-5 ingatlanonként 1-1 kivezetést elvégeztek, ennek következtében semmilyen kár nem volt.
További érdemi bejelentés, hozzászólás nem volt, ezért a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket,
hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján „Lakásfenntartási támogatás határozat ellen benyújtott
fellebbezés” 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

Császárné Gyuricza Éva
hitelesítı

Béres János
hitelesítı
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