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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. április 28-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Rau József, Tímárné Kozma
Ágnes képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné és Szujó Zsolt
osztályvezetık, Farkas Imre ügyintézı, Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó
Az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
érdeklıdı állampolgárok,
Kis Éva és Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urat, az intézmények vezetıit, az osztályvezetıket, a meghívottakat, és minden kedves megjelent
érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 16 fı, Véháné
Szedlák Ildikó képviselı asszony elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Ifj. Dógi
János képviselı elızetesen jelezte, hogy késve érkezik jelen ülésre. Knapcsek Béla képviselı
távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Timárné Kozma Ágnes és Csányi István képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
- A Kner emléktér ünnepélyes átadására 2005. május 27-én kerül sor a kora délutáni órákban,
Bozóki András úr, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere adja át.
- Az új ultrahang készülék átadására 2005. április 20-án 11 órakor került sor, mely készülékre
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésében 4 M Ft volt elkülönítve.
- A II. Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatban el kívánta mondani, hogy a Képviselı-testület
tagjaitól érkeztek javaslatok. Több fordulóban tárgyalják a fejlesztési tervet, megyék, régiók
és kistérségek tekintetében.
- Többen felvetették a volt Kner szobor talpazatának balesetveszélyességét.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója ígéretet tett arra, hogy május 1-re
elhárítják a balesetveszélyt. Szeretnének a késıbbiekben a helyébe egy új szobrot állítani,
mely a város ékessége lenne.
(Ifj. Dógi János képviselı megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 17 fı.)
-

Az ülést megelızıen kiosztásra került a Dr. Ágoston Sándor úr által megküldött javaslat, mely
testvérvárosi kapcsolat felvételére irányul. Tájékoztatni kívánta a Képviselı-testület tagjait,
hogy a májusi ülés alkalmával kerül sor a döntéshozatalra a fentieket illetıen. A Békés
Megyei Közigazgatási Hivataltól is érkezett egy levél, melynek tárgya a testvérvárosi
kapcsolat létesítési szándék felmérése, egy olaszországi és egy romániai település
vonatkozásában.
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Hunya Község Önkormányzata az általános iskolát illetıen döntött arról, hogy a racionálisabb
gazdálkodás miatt beintegrálódik egy városi iskolába, melynek telephelye 2-3 évig az adott
városban volna. Hunya Önkormányzata meghallgatta a Kis Bálint Általános Iskola és a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgató asszonyát, valamint a mezıberényi általános
iskola igazgatóját. Elmondása szerint a jövı hét elején dönt a Képviselı-testület a fentiekrıl.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az endrıdi köztemetı lezárásra került a belvíz
miatt. Hasonló állapotok vannak a gyomai oldalon is, melynek lezárásáról a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. ügyvezetı igazgatója dönt, az ide vonatkozó jogszabályok és rendeletek
betartásának figyelembevételével.
Felhívta a képviselık figyelmét a „Békés Megyéért Kitüntetı Díj”-ra való javaslattételre.
III. fokú árvízvédelmi készültség várható a holnapi nap folyamán, mely az elırejelzések
alapján hosszan tartó lehet.
Az Ipari Park területén az iparvágány mellett egy angol-magyar érdekeltségő cég
(LENCORE) 6 hektár területet vásárolna meg. Jövı héten megbeszélésre került sor a
szerzıdéskötést megelızıen. A vevı elfogadta a 450,-Ft/m2-es árat, mely terület
infrastruktúra nélküli. A területen egy 100.000 tonnás magtárt kíván építeni, mely 10.000
vagon terményt jelent, kb. 50.000 termıterület mezıgazdasági gabonatermését képes
raktározni. A tervek készítése folyamatban van, kérte a földmérést, és szeptember 1-vel
kívánja átadni a létesítményt.
A másik osztrák úrnak a tervdokumentációkkal bizonyos tervezési problémák adódtak. Bízik
abban, hogy május hónapra az engedélyes tervdokumentációkkal május hónapra ı is
rendelkezni fog.

További tájékoztatása nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van a
napirend elıtti bejelenteni valójuk, azt tegyék meg.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy ma reggel nagy esı volt
az endrıdi piactéren. Teljesen használhatatlan az új piactér, ugyanis a vízgyőjtı terület pont azokon a
részeken van, ahol árusítani kellene. Valamilyen megoldásra volna szükség, mely ezt az áldatlan
állapotot megszüntetné.
Területén több utcát végigjárt, útépítés, vagy útjavítás szándéknyilatkozata miatt, és egy általános
problémát vetett fel, melyre jó volna a megoldást megtalálni. Nagyon sok lakosnak van lejárt
Fundamenta Lakáskassza elıtakarékossági szerzıdése 150.000,-Ft értékben, amibıl 100.000,-Ft
felhasználásra került a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére. Ezek a személyek olyan ígérvénnyel
kötötték a szerzıdést, hogy a maradék 50.000,-Ft útépítésre felhasználható. A probléma ott van, ahol
az útépítés az elkövetkezendı két éven belül várható. Ezek az emberek tanácstalanul ott álnak a
pénzintézetekkel szemben, akik igazolást várnak tılük a beruházásra vonatkozóan. Ezek az emberek
nem szeretnék másra elkölteni a pénzt a lakást illetıen. Meglátása szerint idıbeli elcsúszás van.
Hangya Lajosné bizottsági elnök két dologról kívánt beszámolni. Városunkban lezajlott a diákok
(alsó- és felsı tagozatos) körében a József Attila szavalóverseny, mely a Városi Könyvtárban került
megrendezésre, a költı 100. születésnapján.
Beszámolt a gyomaendrıdi delegáció hétvégi schönecki testvérvárosban történt kulturális és szociális
céllal történt látogatásáról. Találkoztak a civil szervezetekkel is. Meglátogattak egy régiós iskolát,
melyet látva megállapították, hogy nemcsak a mának, hanem a holnapnak is építenek, továbbá az
intézmény felszereltségét meg sem közelíti a hazai iskolák felszereltsége. Az iskolás gyermekek
közötti cserekapcsolat valószínőleg nem fog kialakulni, mivel elsısorban Spanyolországba, vagy
Olaszországba mennek elsısorban.
A szociális intézményekben is nagyon magas színvonalú az ellátás. Szociális és karitatív téren
próbálnak adományt győjteni, melyet itt Gyomaendrıdön még tudnak hasznosítani.
Turizmusbıvítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a legnagyobb érdeklıdést irántunk a civil
szervezetek mutattak. Érti ez alatt a horgászokat, tőzoltókat, idısebb nyugdíjas korosztályt.
A Tourinform Irodából bıséges tájékoztató anyaggal látták el ıket. Meglátása szerint az idısek
szívesen részt vennének a helyi termálturizmusban.
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Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában két kapcsolatról kívánt beszámolni, mely kb. egy héttel
ezelıtt történt. Szlovákiából és Ausztriából jött egy-egy delegáció a Kner Imre Gimnáziumba, ezen
keresztül városunkba, akik komolyan gondolják a gyermekek közötti kapcsolatot. Alapvetıen a
Szlovákiában angol, német és francia nyelvet tanulnak a diákok. Mivel egyik település sem beszéli a
másik nyelvét, ezért az idegen nyelv gyakorlására kényszerülnek. Bécs városának kulturális
delegációjának megtetszett Gyomaendrıd, mivel egy kis fürdıvárost, relaxálásra alkalmas várost
kerestek. Igyekeztek megmutatni mindkét delegációnak a város jelentıségeit, szépségeit. Ezúton
köszönte meg azon személyeknek a közremőködését, akik önzetlenül segítségére voltak a delegációk
ittlétekor. Ezen belül a Gyomai Kner Nyomda Rt.-nek, a Gyomai Kner Nyomda Múzeumnak, a Liget
Fürdı Kft.-nek, a Fészek Panziónak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, a Tájháznak és a Városi
Képtárnak.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy az áprilisi Képviselı-testületi ülésnél tartunk.
Tavalyi évben polgármester úrtól kapott információ szerint a Liget Fürdı Kft. 2005. évi
költségvetésérıl az önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása elıtt tájékoztatást kap a
testület. Bár az önkormányzat 2005. évi költségvetését már elfogadták, tájékoztatót azonban még nem
kaptak arra vonatkozóan, hogy a Liget Fürdı Kft. az ügyvezetı igazgató szerint mennyibıl fog ez
évben mőködni és a pályázatban feltüntetett 20 % valójában mennyit fog jelenteni.
Nem kapott a Képviselı-testület tájékoztatást továbbá arról, hogy az Erzsébet ligetben kialakításra
kerülı, majd leendı rendezvénytérnek milyen költségvetése van. Falubeli beszélgetésekbıl tudja,
hogy a Gyomaszolg Kft. költségvetési keretében fog megvalósulni.
Annak idején a legfıbb indok a betonozás megkezdésére az volt, hogy május 1-ét legyen hol rendezni.
Ez látható, hogy nem fog megvalósulni, hiszen sem megközelíthetısége, sem környezete nincs olyan
állapotban, hogy ott egy ilyen jellegő rendezvényt le tudjanak bonyolítani. Úgy gondolja, hogy némely
személyek felelısségét maga után vonja, hogy a kialakítás alkalmával a ligetben tett kárt illett volna
helyreállítani, mivel a fürdı kabinsor háta mögött lévı szakaszon nagy mennyiségő sár van, a járdát
széttaposták, ezért az arra járók nem tudnak ott közlekedni.
Múlt héten szerdán Gyomaendrıdön járt egy holland úr, aki elızetesen szeretett volna bejelentkezni
polgármester úrnál, ez a bejelentkezés azonban nem nyert fogadókészséget. A kuratórium elnöke, Dr.
Albert Royaards, aki jogász és bankár Hollandiában. Idejének nagyobb részét Magyarországon tölti, a
„Mosolygó Kórház” Alapítványnak az elnöke, ez ügyben járja az országot kerékpárral. Az ország 252
települését keresi fel. Így múlt héten szerdán Gyomaendrıdöt is meglátogatta. Mivel polgármester
úrral nem volt alkalma találkozni, így egy szőkebb vállalkozói réteggel találkozott a Bowling Treff
Étteremben, ahol elmondta szándékát, mely elég nemesnek mondható – kizárólag gyermekkórházak
berendezései, és kényelmi színvonalának javítása érdekében győjt az alapítvány részére. Tisztelettel
kérné polgármester urat, hogy a közeljövıben a város érdekében és a város imázsának növelése
érdekében, melyet oly fennkölten hangoztat bármely esetben, hogyha támadás éri a település ı általa
nem éppen megfelelıen megítélt dolgait, hogy ı maga is járjon ebben közre és a város imázsát, azzal
növelje, hogy ilyen dolgokat ne utasítson vissza, hiszen Gyomaendrıdnek a lakossága a gyulai
kórházban kerül sok esetben ellátásra. Úgy gondolja, hogy nem megvetendı, hogyha mások is
kívánnak annak érdekében tenni, hogy a kórházi színvonalat minél magasabb szintő ellátással tudják
biztosítani a gyermekek részére. Az úriember itt hagyott egy tájékoztatót, melyet kiosztott a
Képviselı-testület tagjainak, amihez mellékelt az úr egy csekket, tetszés szerint mindenki önerıbıl
1.000,-Ft feletti összeget felajánlhat a cél érdekében. Úgy gondolja, hogy egy minimális összeget a
képviselıi tiszteletdíjukból mindenki felajánlhatna.
Babos László képviselı hozzászólásában két dologról kívánt szólni. A közelmúltban személyesen
kereste fel egy helyi vállalkozó, aki elmondta, hogy tudomása szerint egy másik helyi vállalkozó
engedélynélküli építkezés miatt a számára kirótt építéshatósági bírságot, úgy rendezte le, hogy ennek
fejében felújította a fürdı un. öregek medencéjét. A vállalkozó kérdése az volt, hogy neki nem e lenne
lehetısége arra, hogy ı is ilyen módon rendezze le a számára kiszabott bírságot.
Meghívást kapott egy helyi egyesület ülésére, ahol felkérték, adjon rövid tájékoztatást az
önkormányzat terveirıl, elképzeléseirıl. Ezen az ülésen kérdést intéztek felé, amelyre akkor nem
tudott választ adni. A kérdés a rendezvénytérrel kapcsolatosan hangzott el, szó szerint: „Hány forintot
áldozott az önkormányzat a liget elleni merényletre”.
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A témához kapcsolódóan az volt a megítélése, hogy a közelmúltban a Sport Büfé elıtt kialakított
parkolót, szintén a liget elleni újabb merényletnek tartható.
Katona Lajos alpolgármester a Liget Fürdı Kft. beszámolójával kapcsolatban kívánt referálni a
Dezsı Zoltán képviselı úr által feltett kérdésre. Elmondta, hogy a májusi Képviselı-testületi ülés
alkalmával került sor a beszámoló megvitatására, azért mert kb. egy hete elkészült a mérleg, de
nagyon rövidnek találta ahhoz az idıt, hogy egy alapos, mindenre kiterjedı beszámolót hozzanak a
képviselık elé. Hogy miért most készület el az anyag? Mivel május 31-ig szükséges leadni a
szükséges helyekre az éves beszámolót, a könyvvizsgáló kb. egy hete ellenjegyezte a beszámolót,
elıtte nem lehet vele foglalkozni. Az ez évi elsı negyedév alakulása pedig a negyedévet követı hónap
20-ig tudják megtenni, mivel a könyvelık akkor zárnak. Személy szerint ı döntött úgy, hogy a májusi
Képviselı-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre a Liget Fürdı Kft. mérlegbeszámolója.
Szujó Zsolt osztályvezetı az endrıdi piactérrel kapcsolatban elmondta, hogy már több alkalommal
megtekintették a piacteret. A vízelvezetés megoldott, hogy miért nem volt képes elvezetni a rendszer a
csapadékot esı után megnézik.
Tóth Lajosné osztályvezetı a Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony által felvetett Fundamenta
Lakáskassza elıtakarékossággal kapcsolatban tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy amennyiben
ebben az évben valamely területen elkezdıdik az útépítés, akkor igénybe vehetı a támogatás,
amennyiben nem kezdıdik el az útépítés, útfelújítás, úgy abban az esetben pedig a saját ingatlanra kell
felhasználni a fennmaradó összeget.
Dr. Dávid Imre polgármester Dezsı Zoltán képviselı által elmondottakra kívánt reagálni. A holland
kerékpáros úrral kapcsolatban elmondta, hogy a megküldött levélben közölték, amennyiben partnerek
kívánunk lenni, úgy 200.000,-Ft-ot fizessen a város. Ezt az összeget figyelemmel a város
költségvetésének helyzetére nem tudják biztosítani. Az adományozást mindenki saját belátása szerint,
az anyagi lehetıségei függvényében bár mikor megteheti. A kórházak ellátása egyébként is társadalmi
feladat, mindenki fizeti a Tb-t, az ezen felüli támogatást, adományozást, mindenki maga dönti el.
200.000 Ft-ot a költségvetés elfogadása után a város nem tud biztosítani. A holland úriember
egyébként sem jelentkezett be, a gyulai Pándy Kálmán Gyermekkórház e-mailben küldte azt a levelet,
melyben leírták, hogy 200.000 Ft-ért fogadhatja a város. Ami az étterembe való meghívást illeti az ı
meghívása pedig az egyik szervezıvel történt véletlen találkozás folytán történt, ezért nem fogadta el
azt.
Babos László képviselı által elmondott helyi vállalkozó tartozásának ledolgozását illetıen nincs
tudomása arról, hogy az öregek medencéje ilyen módon került volna felújításra. Konkrétabban kellene
tudni, hogy ez mikor történt, ugyanis a fürdı felújításakor ezt a medencét nem is helyi vállalkozó
újította fel. Az esetlegesen kiszabott építésrendészeti bírság nem lehet ledolgozható, azt meg kell
fizetni.
Arról szintén nincs tudomása, hogy a Sport Büfé elıtt parkoló lenne.
A rendezvénytér kialakításának költségei az önkormányzat 2005. évi költségvetésében megtalálhatók.
Szujó Zsolt osztályvezetı Babos László képviselı felvetésére válaszolva elmondta, hogy a Sport Büfé
elıtt valóban parkolóhely került kialakításra. A Sport Büfé átépítését követıen az építéshatóság 2 db
parkolóhely kialakítására kötelezte a Sport Büfét. Több hely is szóba került, hogy a tulajdonos saját
költségére hol lehetne kialakítani a parkolót. Az a terület, ami a Sport Büfé elıtti körfogalom közepén
található, az rendezetlen, mivel egy szennyvízakna volt azon a területen. Úgy gondolja, hogy a terület
feltöltésével, rendezésével mindenféleképpen egy rendezettebb terület került kialakításra, mint amilyet
ezt megelızıen ott találtunk.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további képviselıi hozzászólás, bejelentés nem volt, így
javaslatot tett az ülés napirendjére.
A meghívóban feltüntetett sorrendet az alábbiak szerint javasolta kiegészíteni illetve módosítani:
12. napirendi pontként szereplı „ART” Mozi fejlesztés 2005” tárgyú elıterjesztést javasolta
levenni a napirendrıl, mivel a pályázat benyújtása idıközben meghiúsult.
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23. napirendi pontként javasolta felvenni az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került A
„Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszőnése tárgyú elıterjesztést.
A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról
2. A 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Tájékoztató a 2005 évi költségvetés hiányának alakulásáról
4. Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
5. 2005 évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
6. Kiegészítés a 67/2005.(III.31.)Kt határozathoz
7. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
8. A Városi Zene és Mővészeti Iskola valamint a Városi Családsegítı Központ
házirendjének és SZMSZ-ének felülvizsgálata
9. Kecsegési út felújítása –AVOP pályázat
10. Selyem út – Fazekasi út felújítása – DARFT-ÚFCE pályázat
11. Nagyállási út felújítása – AVOP pályázat
12. Téli ünnepi díszkivilágítás
13. Helyi védettség alatt álló hársfák kivágása és pótlása
14. Gyomaendrıd közterületeinek 2005. évi egynyári virágosítása
15. Erzsébet-ligeti Teniszpálya bérleti szerzıdésének meghosszabbítása
16. A „Csejti” Vadásztársaság földhaszonbér tartozása
17. Giricz Máté földhaszonbérleti szerzıdés meghosszabbítására irányuló kérelme
18. Szolgálati bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
19. Dr. Darvas Tamás és praxisa dolgozói szakmai elismerése
20. Önkormányzati képviseletre adott megbízás meghosszabbítása
21. Tájékoztató a Regionális Hulladékkezelı Mő üzemeltetésére kiírt közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról
22. Tájékoztató a Hivatali gépjármő egyszerő közbeszerzési eljárásáról
23. „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszőnése
24. 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, így egyéb hozzászólás hiányában kérte a képviselıket a jelentés elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 148/2004. (V. 27.), 295/2004. (X. 28.), 296/2004.
(X. 28.), 339/2004. (XI. 25.), 341/2004. (XI. 25.), 4/2005. (I. 27.), 20/2005. (I. 27.), 21/2005.
(I. 27.), 30/2005. (II. 24.), 42/2005. (II. 24.), 47/2005. (II. 24.) és 53/2005. (III. 7.) KT számú
határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Bencze Lajosné könyvvizsgálót, aki elkészítette
független könyvvizsgálói jelentését Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról.
Tóth Lajosné osztályvezetı számszaki helyesbítést kívánt közölni a Képviselı-testület tagjaival. A
szöveges részben az elıterjesztés második oldalán lévı táblázatban a normatív állami támogatás
sorban a teljesítés összege 732.724 E Ft helyett 732.758 E Ft. Ez nem befolyásolja a megoszlás
összesen számadatokat. Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a zárszámadás mellékleteként
elkészült a tényleges leltárfelvétel, mely igény esetén megtekinthetı.
Bencze Lajosné könyvvizsgáló felszólalásában elmondta, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve
átvizsgálta a 2004. évi költségvetési beszámolót. A vizsgálat során arra a következtetésre jutott, hogy
nincs akadálya a hitelesítı záradék megadásának, ezért könyvvizsgálói jelentésében hitelesítı
záradékot talál a Tisztelt Képviselı-testület. Néhány gondolatot kívánt elmondani az önkormányzat
beszámolóját illetıen: Amikor a tervezéssel hozta összefüggésbe a teljesítést, akkor azt a megállapítást
tette, hogy a város gazdálkodása a számviteli elemet, az óvatosság tervét tartotta szem elıtt. Azaz a
bevételeket, mely a teljesítés alapfeltétele óvatosan becsülte meg és szerezte meg. Jól segítette a
beszámolási idıszak pénzügyi megvalósítását a pályázati úton elnyert forrás. A beszámolási
dokumentumokból azt is megállapította, hogy az intézmények takarékos gazdálkodásuk mellett
teljesítették kötelezı feladataikat. A polgármester úr által ellenjegyzett 2004. évi beszámoló
szakmailag tartalmazza mindazokat a mellékleteket, melyeket az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény elıír. A város önkormányzatának 2004. évi vagyoni és pénzügyi részletezı
dokumentumaival együtt a testületi elıterjesztéssel biztosított a teljes körő beszámolási kötelezettsége.
Néhány dolgot kívánt kiemelni a mérlegbıl: az egyes fejezetekben befektetett eszközök 5,5 %-kal
emelkedtek az elızı bázisévhez viszonyítva. A forgóeszközöknél a követelések értéke viszont 17,9 %kal nıtt, aminek a helyi adófizetés, illetve a földhaszonbérleti hátralékokból adódott. Kiemelte, hogy a
város a beszámolási idıszakban is eleget tett kötelezettségének. A hosszú lejáratú kötelezettségek
állománya megszőnt. A rövid lejáratú kötelezettségek 69,7 %-kal, 52.624 ezer forintra csökkentek a
beruházási szállítók állományának csökkenése miatt. A kötelezettségek mérleg fıösszegen belüli 1,4
%-os aránya összességében megfelelı tıkeszerkezetrıl tanúskodik.
Az önkormányzat mérleg szerinti összes eszköze, illetve forrása 6,9 %-os növekedést mutat az elızı
idıszakhoz képest. Amikor vizsgálta a pénzforgalmi jelentést, azt kellett látnia, hogy a tervezett hiány
ellenére, nem kellett igénybe venni a hitelt. A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított
elıirányzathoz képest elmarad 9,1 %-kal. Ennek ellenére jelentıs beruházások indultak el. 11 pályázat
növelte a forrást. A 2004. évi költségvetésben a tervezett hiány ellenére biztosítani tudta a
pályázatokhoz szükséges önerıt az önkormányzat. A mőködési és felhalmozási kiadások arányban van
egy bizonyos kialakult szakmai összegtérbeli arány, ami általában 80-85 % mőködési és 15-20 %-os
felhalmozási arány. Gyomaendrıd Város Önkormányzatánál ez sokkal kedvezıbben alakult, a
mőködési kiadások aránya az összes kiadásokból 63,3 %, a felhalmozás 36,7 %.
Mindezek mellett a hitelesítı záradékot kiadta, és a Tisztelt Képviselı-testületnek az általa készített
könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javasolja.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök megköszönte a könyvvizsgáló asszony tájékoztatását, majd
elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2004. évi
költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót. Részletes táblázatokat kaptak a beszámolóban a
mőködési bevételekrıl, illetve fejlesztési bevételekrıl, és a mőködési-fejlesztési kiadásokról. Néhány
táblázatot kívánt kiemelni, ami nagyságrendben viszonyításként szolgálhat.
A mőködési költségek a megye városaihoz képest kedvezıen alakultak, ami pedig az intézmények
oldaláról egyfajta rosszallás, hiszen kiadásaik egy része is csökkentésre került. Kiemelte a 11. sz.
mellékletet, melyben összességében a város nagy beruházásainak összes beruházási értéke, és annak
forrásösszetétele látható. 2003 és 2005-ös befejezéssel a hat nagy beruházás, mely a
szennyvízberuházás IV. üteme, a hulladéklerakó, a Liget Fürdı, a hévízkút, a Mirhóháti úti Idısek
Otthona, valamint a Kner tér beruházások 2,2 milliárd Ft.
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Az összberuházás értéknek a saját erı forrása 507 millió Ft, tehát 22 %-os saját erıvel tudtak egy ilyen
nagy beruházástömeget finanszírozni. A pályázatok elszámolása mindig utólagos, mely napi
problémákat okozott, de mindezen túljutott az önkormányzat. A 14. sz. melléklet az önkormányzat
mőködési kiadásait veszi számba szakfeladatonként, és emellé rendeli, hogy ezekhez a
szakfeladatokhoz milyen forrás áll rendelkezésre, úgy mint az állami normatívából, az átengedett
SZJA-ból, esetlegesen az intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját mőködési bevételeibıl. A
kötelezı feladatok összes kiadása 1.481 millió Ft, ezt az állami normatívák és az átengedett SZJA,
valamint a saját intézményi bevételek nem tudták finanszírozni, ehhez az önkormányzatnak egyéb
forrásokból
149
millió
Ft-tal
kellett
hozzájárulnia.
A nem kötelezı feladatokra a kiadás 217 millió Ft volt, melyhez 184 millió Ft volt az önkormányzat
hozzájárulása.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
A Képviselı-testületnek rendelkeznie kell az intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetén a szabad
pénzeszközök felhasználásáról.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál van szabad pénzmaradvány, mely a bizottság javaslata
szerint az intézménynél maradna, és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa a 2005. évi
költségvetési hiány finanszírozására használható.
Császárné Gyuricza Éva képviselı egyetértett a bizottsági elnök asszony által elmondott értékeléssel.
Két témát kívánt megemlíteni, ami az elmúlt hét éves önkormányzati tevékenysége során elıször
fordult elı: a 2004. éves költségvetés nulla tartalékkal zár. Ez eddig nem fordult elı.
A 2004. évi zárszámadás nem tartalmaz bérfejlesztést, csak a kötelezı soros lépéseket, ilyen sem
fordult elı az elmúlt hét évben. Meglátása szerint sokkal elırelátóbban kell gazdálkodnunk, hogy a
megszokott pénzügyi stabilitásunk megmaradjon.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás, kiegészítés a rendelettel kapcsolatban nem
volt, ezért 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
12/2005. (…...) KT rendelete
A 2004. évi költségvetés végrehajtásáról
Bencze Lajosné könyvvizsgáló távozott a Képviselı-testület ülésérıl.
2. napirendi pont
A 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosnét a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Tóth Lajosné osztályvezetı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ülésére kiegészítésként a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kérelme átvezetésre került a
rendelet-módosításon, azonban a fıösszegek változatlanul maradtak. A felújítási kiadásoknál a
Rózsahegyi Kálmán 6060 E Ft kiadása megbontásra került 4800 E Ft épület-felújítás, a maradék
összeg – 1260 E Ft - maradt a WC felújításra illetve pályázati alapra.
Dr. Dávid Imre polgármester Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetésére válaszolva
elmondta, hogy az elızı években valóban lényegesen nagyobb pénzügyi tartalékkal rendelkezett a
város, mint most. Összességében a 20005. évi költségvetés alakulását a következı napirendi pontnál
érzékelhetjük. Véleménye szerint a legfontosabb, hogy az Önkormányzat és annak intézményei likvid
szempontból folyamatosan, stabilan mőködjenek.
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További hozzászólás, kiegészítés a rendelettel kapcsolatban nem volt, ezért 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
13/2005. (…...) KT rendelete
a 2005. évi költségvetésrıl szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról
3. napirendi pont
Tájékoztató a 2005. évi költségvetés hiányának alakulásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felszólalásában elmondta, hogy a tájékoztatóból kiderül, hogy a
költségvetés 2005. évi hiánya várhatóan -15.950 E Ft.
A bevételeknél várható módosítás: 2004.évi pénzmaradvány végleges elszámolása: Polgármesteri
Hivatal Módosított pénzmaradvány összege: 82.398 E Ft, - ebbıl feladattal terhelt: 73.517 E Ft,
szabad: 8.881 E Ft.
Intézmények módosított pénzmaradványa: 48.629 E Ft, - ebbıl feladattal terhelt: 48.443 E Ft, szabad:
186 E Ft.
ÁFA visszaigénylésbıl: Liget Fürdı beruházás miatt elızı évekrıl vissza nem igényelt ÁFA
visszaigénylése során várhatóan az önrevíziós ÁFA bevétel 44.000 E Ft . A Széchenyi pályázatra
vissza kell fizetni 22.000 Ft-ot, a TEKI pályázatra 3.000 E Ft-ot, mivel a támogatást a vissza nem
igényelhetı ÁFÁ-ra is igénybe vettük a támogatási szerzıdés alapján. Az önkormányzatnál 19.000 E
Ft Áfa visszatérülés marad.
Költségvetési bevétel növekedés: 44.000 E Ft.
Hitel felvétel bevétel csökkenés: 8.881 E Ft szabad pénzmaradvány+ 19.000 E Ft Áfa visszaigénylés =
- 27.881 E Ft
Pénzmaradvány bevétel növekedés: 82.398 E Ft+ 48.629 E Ft= 131.027 E Ft
Kiadás összesen növekedés: 147.146 E Ft.
Fenti tájékoztatót valamennyi bizottság tudomásul vette.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2005. évi költségvetés hiányának alakulásáról
készített tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
4. napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Hunyadi utcai lakosok
kéréssel fordultak a Képviselı-testülethez azzal, hogy utcájukban a csordajárást szüntessék meg.
Kérésüket az alábbiakkal indokolták: a csorda miatt nem tudják a környezetüket rendben tartani. A
tehenek az árkokat összejárják, lehetetlen a főnyírás, a fákat, bokrokat lelegelik, letörik. Az utcán nem
lehet autóval megállni, mert a tehenek bármikor kárt tehetnek bennük. Az út tele van ürülékkel.
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A Hunyadi utcában egyébként is nehéz a közlekedés, mert nincs meg teljes hosszban a szilárd
burkolat és az esı után összevágott utat a gazdák nem állítják helyre, a csordással emiatt már
nézetletérésük is volt.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a külterületi közös legelıre történı gulya ki- behajtást a
Hunyadi úton nem tiltja meg. A jószágok kihajtását minden állattulajdonos maga végezze a Hunyadi
és Kazinczy úton lévı találkozóhelyig.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a vonatkozó rendelet módosítását április hónapban
terjessze a testület elé, és a tevékenységet a közterület-felügyelı útján rendszeresen ellenıriztesse.
A rendelet tervezetet a bizottságok megtárgyalták, és megalkotását javasolják a Tisztelt Képviselıtestületnek.
Mivel hozzászólás, kiegészítés a rendelettel kapcsolatban nem volt, ezért 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
14/2005. (…..) KT rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló szóló 24/2003 (XI.13.) KT rendelet módosítáról
5. napirendi pont
2005. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Humánpolitikai Bizottság
az alapítványok kivételével elbírálta a pályázatokat. Az alapítványoknak nyújtandó támogatásról a
Képviselı-testület dönt a bizottság által beterjesztett javaslat alapján.
Felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a
napirendet illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a
költségvetés elfogadását követıen meghirdetésre kerültek a pályázatok. A különbözı alapokra az
alábbi számú pályázat érkezett be: az ifjúsági alapra 24 db pályázat (900 E Ft), sportalapra 18 db
pályázat (13.023 E Ft), civil szervezetek támogatási alapjára 54 db pályázat érkezett (6.882 E Ft állt
rendelkezésre). A Humánpolitikai Bizottság lehetıségeihez képest próbálta elosztani a pályázati
alapokat. Új dolog, hogy az alapítványokra vonatkozó támogatásokat a Képviselı-testület hagyja jóvá.
Az ifjúsági alapokra beérkezett pályázatoknál tulajdonképpen a kiírásnak megfelelıen a fiatalok
szabadidejének megfelelıen a szabadidejének hasznos eltöltését vették figyelembe. Elsısorban azt,
amikor a szünidın kívül csoportosan táboroztatják a gyermekeket. Sajnos a szorgalmi idıben
megrendezendı osztálykirándulásokat, óvodai kirándulásokat nem tudták támogatásban részesíteni. A
Tisztelt Képviselı-testület láthatja az elosztást. Amennyiben kérdés, észrevétel van az elosztott
pénzösszegeket illetıen, megpróbál arra válaszolni.
A sportalap tekintetében 13.023 E Ft állt rendelkezésre, melyet a 18 db pályázó között kellett
elosztania a Humánpolitikai Bizottságnak. Nehéz helyzetben voltak, hiszen tudvalévı, hogy a futball
mindig nagyon sok pénzt szeretne elvenni ebbıl a pénzbıl. Az újonnan belépı, újonnan alakult
egyesületeknek is juttattak támogatást. A többiek a tavalyihoz képest sajnos nem kaptak több
támogatást, ezért emellett még sok szponzorra, adott esetben szülıi támogatásra van szükségük, pl.: az
ifjúsági sportegyesületeknél. Elutasításra került a Hun-boksz Szabadidı Sportegyesület támogatási
kérelme, mivel sem az APEH igazolást, sem az önkormányzati adóhatóságtól nem szerezték be az
igazolásokat. Elutasításra került továbbá Kardos Krisztián kérelme, mivel szolnoki székhelyő a
sportegyesület. A Gyomaendrıdi Úszó Szabadidısportnak, illetve a Kis Bálint Általános Iskola Diák
Sportegyesületnek a második félévben folyósítják a megítélt támogatást, mivel bírósági bejegyzésük
folyamatban van, természetesen, amennyiben a Képviselı-testület is egyetért ezzel.
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A civil alapra beérkezett támogatások között találhatók elsısorban az alapítványok, ezért a Képviselıtestületnek lehetısége van, hogy változtasson az elıterjesztésben található elızetesen javasolt
támogatási összegen. A Humánpolitikai Bizottság elutasította a Bónom-zug vizéért egyesület
támogatási kérelmét, mivel a Béke faház magántulajdonba került. Itt egy közösségi teret, játszóteret
kíván kialakítani az egyesület.
Jenei Bálint bizottsági elnök kérdése, hogy mi indokolja azt, hogy a Körösmenti Táncegyüttes
Nagykállói fesztiválon való részvételéhez aránytalanul kevesebb támogatást kapott. Hiszen úgy tudja,
hogy a táncegyüttes az ország elsı tíz legjobb minısítést kapott együttese közé tartozik, ezért is
fájdalmas nekik, hogy a város minimális támogatást nyújt részükre. Nem tudja, hogy másik alapból
kap-e esetleg támogatást az alapítvány.
Hangya Lajosné bizottsági elnök képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy a megítélt 100 E
Ft-os támogatás mellett, az ifjúsági alapból a „Gólyaláb táborra” 200 E Ft támogatásban részesítette a
bizottság a táncegyüttest.
Dezsı Zoltán képviselı a támogatást megállapító határozat mintában lévı szövegszerkesztési hibára
hívta fel a figyelmet, kérte annak kijavítását.
Az elbírálással kapcsolatos kérdései a következık: a Garbel Trade Kft. részére az ifjúsági táborban
kültéri játszótér kialakítására 50 E Ft támogatást ítélt meg a bizottság. Kérdése, hogy az a gazdasági
társaság, aki az önkormányzat tulajdonát bérleti jogviszonyban mőködteti, úgy hogy ı fizet bérleti
díjat, akkor jogosult-e pályázni? Ezzel ugyanis önkormányzati pénzt invesztál vissza az önkormányzat
tulajdonába, amit a Kft. vállalt, hogy fejleszteni fog saját költségén.
A Bethlen Alapítványnak a bizottság 500 E Ft támogatást javasolt. Tudomása szerint 2 M Ft-ot nyert
pályázaton a Sajt- és Túrófesztivál megrendezéséhez, továbbá különbözı támogatásokat kapott. Nem
tudja, hogy mennyire indokolt ez a javasolt támogatás? Hacsak nem a színpad tér költségeit is az
alapítvány állja a fürdıben, látván, hogy ott milyen károkat okoztak.
Több támogatási tételt is összehasonlítva kérdése, hogy mi indokolja a Nyugdíjas Kertbarátok városi
bor- pálinka és kolbászversenyének a támogatását? Elképesztıen magasnak tartja a többi
elıirányzathoz képest.
Már több alkalommal kifogásolta, hogy civil alapokból magánszemélyek is támogatásban részesülnek,
azonban a rendelet módosítását követıen bízik abban, hogy jövıre ez már nem így lesz.
Kérdése a 44. sorszám alatt feltüntetett Kulturális Egyesületnek van-e jogilag lehetısége gyermekek
részére támogatást osztani pályázati úton szerzett pénzbıl? Az elıirányzatban 90.000 Ft támogatás
szerepel.
Képzımővészeti vásárokon papírmerítési technika bemutatására magánszemélynek 30 E Ft támogatást
ítélt meg a bizottság, ezt nem tartja helyesnek, ugyanúgy azt sem, hogy Jenei László hal és vadfızı
versenyre való utazásának a támogatását sem.
A maga részérıl a bizottság elosztási javaslatát fenntartással fogadta. Végezetül megkérdezte, hogy
egy pályázati kiírásban a beadási határidıben kell e megfelelni a pályázónak a pályázati kiírásban
foglalt feltételeknek, vagy feltételesen bármi más elfogadható. Ilyen esetben a Kiss Bálint DS-e és az
Úszó Szabadidı Sport SE feltételezett „majd rendben lesz papírjai” akkor hogyan nyerhetnek
támogatást. Véleménye szerint ilyen esetekben egy tartalékalapot kellene képezni, és a késıbb
megalakult szervezeteknek késıbbi idıpontban pályázatot kellene kiírni. Tudomása szerint a
törvények értelmében a pályázat leadási határidejében a megfelelı dokumentumokkal rendelkezı
pályázó részesülhet pozitív elbírálásban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı úr kérdéseire válaszolva, az alábbiakat kívánta elmondani:
Ami a hiánypótlás lehetıségét vagy önmagában a támogatás elbírálásának a kizárását illeti; a
képviselı úr által említett két egyesület esetében a Megyei Bíróság, mint társadalmi szervezeteket
regisztráló bíróság az eljárást megindította. A támogatási szerzıdés megkötésére ezeknek a
dokumentumoknak rendelkezésre kell állniuk. A pályázati kiírásban a hiánypótlás ilyen szinten nem
került szabályozásra, a pályázat kiírásánál ez a lehetıség biztosításra került.
A Kulturális Egyesület támogatás nyújtását illetıen elmondta, hogy az egyesület azzal a céllal jött
létre, hogy fiatal tehetségeket támogasson, illetve rendezvényekhez, kiállításokhoz támogatást
nyújtson. Egyébként az alapító okiratukban sincs ez kizárva.
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Felhívta a Tisztelt Képviselı-testület és a Humánpolitikai Bizottság figyelmét, hogy gondolja végig
döntését a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesület részére megítélt támogatás tekintetében.
Ugyanis a pályázati kiírás szerint, aki politikai tevékenységet folytat, nevezetesen, aki önkormányzati
választáson képviselıt indít, vagy jelölıszervezetként fellép, az támogatásban nem részesülhet. Ezért a
fentiek figyelembevételével felkérné a bizottságot, hogy ebben a kérdésben döntését gondolja át újra,
hiszen az jelenleg ütközik a pályázati kiírással.
Hangya Lajosné képviselı asszony Dezsı Zoltán képviselı úr kérdéseire válaszolva az alábbiakban
kívánt reagálni:
A Garbel Trade Kft. és a Bónom-zug vizéért egyesület támogatása hasonló lehet, hiszen mindketten
játszótér, közösségi tér kialakítását kívánták megvalósítani. Azonban a bizottság úgy gondolta, hogy jó
volna, ha a gyermekek részére mielıbb megoldódna a játszótér kialakítása a városon belül, ezért
támogatták a Kft. kérelmét, továbbá mivel a Sportcsarnokkal szorosan összefügg, ezért iskolás
gyermekek is használhatnák azt.
Meglátása szerint a Bethlen Gábor Oktatási Képzési Alapítvány 500 E Ft-os támogatása nem sok,
hogyha a rengeteg fellépıt és fogadást, stb. nézzük.
A Nyugdíjas Kertbarátok támogatása kapcsán elmondta, hogy nemcsak a bor- és kolbászversenyt
rendezik évrıl-évre, hanem a Sajt- és Túrófesztiválon, mint kiállítók is részt vesznek.
Valamint sok helyen megmutatják magukat a városon kívül is, és egy élı, mőködı egyesület, ahol sok
ember megfordul.
A magánszemélyekkel kapcsolatban elmondta, hogy pl. vásáron való árusításra azért állapítottak meg
támogatást, mivel ezzel Gyomaendrıd városát is reklámozzák, mint pl. Jenei László, aki a halfızı
versenyeken Gyomaendrıd színeiben indul.
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületének megítélt 120 E Ft-os támogatás visszatérı
vita tárgyát képezi minden évben. Egy kétezernél több létszámú egyesület, aktív életet élnek.
Gondoskodnak a mozgáskorlátozottakról, segítik ıket, hogy jogaikat érvényesíteni tudják. Igaz, hogy
elindultak az önkormányzati választáson és kaptak annyi szavazatot, hogy képviselıjük bekerült a
Képviselı-testület tagjai közé. Javasolná a képviselıknek, hogy amennyiben az országos rendelet a
támogatást ily módon nem teszi lehetıvé, akkor tegyék tartalékba, vagy a polgármesteri alapból
kerüljön kifizetésre.
Császárné Gyuricza Éva képviselı felszólalásában elmondta, hogy a Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Egyesületének támogatási igény elutasítása valóban évek óta visszatérı probléma.
Tudomása szerint nem országos, hanem önkormányzati, helyi rendelkezés. Az országos rendelkezés
szerint kizáró feltétel a pályázatoknál, hogy országgyőlési képviselıt nem indít, és nem politizál.
Véleménye, hogyha egy rendeletet az önkormányzat megalkot, azon a késıbbiek során lehet
módosítani. A Képviselı-testületen belül üléseiken a legmesszebbmenıkig elkerülik a politizálást.
Igazságtalannak tartja, ha nem kapnák meg a támogatást, ezért kérné, hogy találják meg a megfelelı
megoldást a támogatást megítélésének.
Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy a tavalyi évben is ezzel kapcsolatban volt
vita. Az elıtte felszólaló képviselı asszony által felvetett rendelet módosítás véleménye szerint a
jövıre nézve lehetséges, hiszen a jelenleg érvényben lévı rendelkezések alapján történik a
támogatások megítélése.
Timárné Kozma Ágnes képviselı és a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületének elnöke
a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy tudomása szerint a rendelkezés szerint
fıvárosi és megyei képviselıt nem állíthat az egyesület, de önkormányzati képviselıt igen. Az
egyesület önállóan indult az önkormányzati választásokon, egyik párt támogatását sem kérték. Arra a
kérdésre, hogy mit hoz az egyesület a városnak? – el kívánta mondani, hogy kb. 9-10 M Ft-ot az
állami támogatásból a lakosságnak, amit az egyesület mindennapos ügyintézéssel intéz. Folyamatosan
írnak pályázatokat, melyen a tavalyi évben is nyertek 830 E Ft-ot. A fenntartási és egyéb költségek
sajnos nagyon magasak, ezért a fenti összeg is felhasználásra került. Nagyon örültek volna az
önkormányzati támogatásnak, melynek összege 120 E Ft, nagyon nagy segítség lett volna számukra.
2251 taguk van jelenleg nyilvántartva, Gyomaendrıd, Hunya, Dévaványa és Ecsegalva településeken
összességében.
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Nem könnyő dolog ezekkel az emberekkel a kapcsolattartás, mert ki kell járni hozzájuk, az orvosbeteg találkozót meg kell tartani, és a környezettanulmányokat is el kell készíteni. A küldött közgyőlés
felépítése, hogy minden 20. ember után van egy küldöttük, és ık képviselik az egyesület tagjait, pl. az
éves beszámoló elfogadását illetıen, illetve a zárszámadási közgyőlésen. Hiszen nem is találnának
olyan helységet, ahol több mint kétezer ember egyszerre elférne. Nagyon lényegesnek tartják az
emberekkel való kapcsolattartást.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a fent elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy nem általában a
mozgáskorlátozott egyesületek támogatásával van problémája. És nem a támogatás kizárása érdekében
hívta fel a Képviselı-testület figyelmét erre a problémára. Probléma, hogy van egy nyilvános pályázati
hirdetmény, melyben szabályozásra került, hogy kik nyújthatnak be támogatási kérelmet. Nemcsak
egy ilyen szervezet van Gyomaendrıdön. Példaként kívánta megemlíteni a Gazdakörök szervezetét,
mely hasonló érdekképviseleti tevékenységet végez, azonban ismerve a pályázati kiírást, nem
nyújtották be támogatási kérelmüket, mivel tudatában voltak annak, hogy az elutasításra kerül. 2006.
januárjától lehetıség van módosítani a rendeletet. Hogy mi minısül politikai tevékenységnek, az a
közhasznú szervezetek jogállásáról szóló törvény szabályozza. Az önkormányzat írta ki a pályázati
alapot, mindenféle jogszabályi kötelezettség nélkül, ezért az általa kiírt pályázati kritériumokhoz kötve
van.
Önmagában az önkormányzat több támogatást nyújt a fent említett mozgáskorlátozott egyesületnek,
hiszen az irodahelységet az önkormányzat biztosítja, bármilyen közmunka megkereséssel él az
egyesület, az önkormányzat támogatta, sıt a jövıt illetıen is támogatni kívánja. Az elmúlt évben is
kapott támogatást az egyesület, de más formában és más módon. A Tisztelt Képviselı-testület
tudomásul veheti a bizottság döntését, vagy új eljárásra kérheti fel a bizottságot, vagy magához is
vonhatja ennek a döntésnek a jogát.
Timárné Kozma Ágnes képviselı, egyesületi elnök jegyzı úr felvetésére válaszolva tájékoztatásként
kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıdön nincs másik önálló mozgáskorlátozott egyesület. A másik
mozgáskorlátozott egyesület a Békés megyei egyesületnek egy csoportja. Békés megyében összesen
12 önálló egyesület van, melynek kb. 100 csoportja van. Az általa képviselt egyesület 1998 óta
kiemelten közhasznú önálló egyesület.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a fent elhangzottakat elmondta, hogy jegyzı úr felhívta a
képviselık figyelmét, a pályázati kiírással ellentétes a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesületének megállapított támogatás. Javasolta a képviselıknek, hogy a határozati javaslat kerüljön
kiegészítésre azzal, hogy a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületének megítélt 120 E Ft
támogatási összeg kerüljön tartalékalapba és onnan kerüljön kifizetésre az egyesület részére.
A Bethlen Gábor Alapítvány pályázatát illetıen elmondta, hogy nem az Alapítvány, hanem
Gyomaendrıd Város Önkormányzata nyert 2 M Ft támogatást pályázati úton, melynek csak egy része
használható fel a Sajt- és Túrófesztivál megrendezésére. Elmondása szerint egy-egy ilyen jelentıs
városi rendezvényt kb. 2-2,5 M Ft alatt nem lehet megrendezni, azonban a lakosság részérıl óriási
igény van rá.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy hozza
meg határozatát, az általa tett kiegészítésrıl.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Hangya Lajosné a
Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2005. évi Ifjúsági-, Sport- és
Civilszervezetek támogatási alap felhasználásáról elfogadja, azzal, hogy a
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesület pályázatának elbírálását újra tárgyalja meg.
Határidı: azonnal
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II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján - a
2005. évi Civilszervezetek támogatási alapból a Közalapítvány Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért mőködési kiadásainak fedezetére 1.000 e Ft azaz egymillió Ft
támogatást biztosít. A támogatási összeg az Alapítvány mőködési kiadásaira használható fel.
Határidı:
Felelıs:

Kifizetés számla ellenében a tárgyévben igény szerint 2006. január 31.
Kóris Györgyné a kuratórium elnöke

III.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2005.
évi 900 ezer Ft összegő Ifjúsági alapból az 1. számú mellékletben szereplı táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplı összegekben támogatja.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti
támogatási szerzıdést kösse meg.
Határidı:
Felelıs:

2005. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó

III/1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján –
értesíti
Selyem úti Óvodáért Alapítvány
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben 40.000.-Ft azaz
negyvenezer Ft támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban kell beszámolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

III/2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján –
értesíti
Tulipános Óvodáért Alapítvány
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben 20.000.-Ft azaz
húszezer Ft támogatást nyújt:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban kell beszámolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó
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IV.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2005.
évi 13.023 ezer Ft Sport alapból a 2. számú mellékletben szereplı táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplı összegekben támogatja.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti
támogatási szerzıdést kösse meg.
Határidı: 2005. május 15.
Felelıs:
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó
IV/1
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gól-Suli Alapítvány
pályázót,
hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben 300.000.-Ft azaz
háromszázezer Ft támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a
szervezet létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı a támogatási összeg felhasználásának elszámolása, szakmai beszámoló nyújtása: 2006.
:
január 31.
Felelıs: a pályázó
V.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2005.
évi 6.882 ezer Ft Civilszervezetek támogatási alapból a 3. számú melléklet szerinti
táblázatban az alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplı összegekben
támogatja..
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti
támogatási szerzıdést kösse meg.
Határidı:
Felelıs:

2005. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó

V/1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási-Képzési Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg
felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítı okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó
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V/2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrıd Társastánc Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
100.000.-Ft azaz százezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg
felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítı okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/3.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
„Suttyomba” Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
200.000.-Ft azaz kettıszázezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg
felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítı okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/4.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrıdi Motoros Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
350.000.-Ft azaz háromszázötvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg
felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítı okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó
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V/5.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrıd Turizmusáért Közhasznú Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
100.000.-Ft azaz százezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg
felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítı okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/6.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrıdi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
80.000.-Ft azaz nyolcvanezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/7.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
2. számú Általános Iskola” A gyermekekért” Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
70.000.-Ft azaz hetvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó
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V/8.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
„Kincs az Életed” Közhasznú Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
40.000.-Ft azaz negyvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/9.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrıdi Siketekért és Nagyothallókért Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
20.000.-Ft azaz húszezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/10.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Gyomaendrıdi Idısekért Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
50.000.-Ft azaz ötvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó
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V/11.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
850.000.-Ft azaz nyolcszázötvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg felett
szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítı okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/12.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Endrıdi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
40.000.-Ft azaz negyvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/13.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Körösi Mőhely Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
20.000.-Ft azaz húszezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó
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V/14.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Öregszılıi Gyermekekért Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
30.000.-Ft azaz harmincezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/15.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Barátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
20.000.-Ft azaz húszezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/16.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Hallható Hang Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
50.000.-Ft azaz ötvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó
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V/17.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
100.000.-Ft azaz százezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

V/18.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti

Honismereti Alapítvány
pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2005. évben
90.000.-Ft azaz kilencvenezer forint támogatást nyújt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerzıdést kell kötnie, ahol a
szerzıdést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követıen írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet
létesítı okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában
meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2006. január 31.
a pályázó

6. napirendi pont
Kiegészítés a 67/2005. (III. 31.) KT számú határozathoz
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendre vonatkozóan.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a testület
márciusi ülésén tárgyalta Gyomaendrıd város területén végzett drogprevenciós tevékenységrıl
készített helyzetfelmérést, azonban szükségesnek tartotta a Képviselı-testület a Városi Családsegítı
Központ által elkészített beszámolóval kiegészíteni azt, amely a tanulók alkohollal, dohányzással,
kábítószerrel kapcsolatos véleményét igyekszik feltérképezni az intézmények által elvégzett tesztek és
kérdıívek alapján.
A bizottság az elıterjesztést megvitatta, és elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait
határozata meghozatalára.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ
beszámolóját a 67/2005. (III. 31.) KT számú határozat kiegészítéseként elfogadja.
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Humánpolitikai Bizottság jónak és színvonalasnak
tartotta a beszámolót, mely által átfogó képet kaphattak a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatairól egyaránt. A hivatal hatásköre a gyermekvédelmi pénzügyi támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás. Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekrıl is tájékoztatást
kaphattunk. Változatlanul az a cél, hogy a gyermekeket védjük és a családon belül próbáljuk tartani,
de amennyiben sérül a gyermekek joga, veszélyeztetetté válik, fontos, hogy a jegyzıi hatáskörben a
gyámhivatal a szükséges intézkedéseket megtegye. A jelzırendszerre kívánta felhívni a figyelmet,
mely a városban jól mőködik, érti ez alatt az óvodák, iskolák gyermekvédelmi felelıseivel, a
védınıkkel, rendırséggel és Családsegítı Központtal való együttmőködést.
A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megvitatta, és elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselıtestületnek.
Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy országos probléma a drogfogyasztás és a
gyermekvédelmi probléma. A költségvetési törtvény érintve a közoktatási törvényt, az idei tanévtıl az
iskoláknál meglévı gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs tevékenységét, melyet félállásban töltöttek be,
áthúzta egy tollvonással, és ezt követıen teljes munkaidıben kell tanítania, és emellett feladatát
megbízatásból, vagy önkéntesen végezheti. Úgy érzi, ezáltal csökkenni fog hatékonysága.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület
tagjait határozata meghozatalára.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekvédelmi feladatok
2004. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Határidı: azonnal
8. napirendi pont
A Városi Zene és Mővészeti Iskola, valamint a Városi Családsegítı Központ házirendjének és
SZMSZ-ének felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a testület februári ülésén
felülvizsgálta az oktatási intézmények házirendjét. A Városi Zene és Mővészeti Iskola, valamint a
Városi Családsegítı Központ esetében a dokumentumok további felülvizsgálata vált szükségessé.
Mindként intézményvezetı az alapdokumentumokat átdolgozás után, a nevelıtestület elfogadását
követıen az elıterjesztés szerint javasolja elfogadásra a Tisztelt Képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait határozata meghozatalára.
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A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene és Mővészeti
Iskola házirendjét és az intézményi SZMSZ-t jóváhagyja.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ
házirendjét és az intézményi SZMSZ-t jóváhagyja.
Határidı: azonnal
9. napirendi pont
A Kecsegési út felújítása – AVOP pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester röviden ismertetve a pályázat lényegét elmondta, hogy az
önkormányzat nyújthatja be a pályázatot, az elıterjesztésben szereplı feltételekkel. Véleménye, hogy
a külterületen lévı utak felújítását az önkormányzatnak segítenie kell. Gyomaendrıd Város
Önkormányzata vállalja nyertes pályázat esetén, a kivitelezési munkák lebonyolítását, mőszaki
ellenırzését, pénzügyi elszámolását, azzal a feltétellel, hogy a saját erı összegét, mely 7.879.178 Ft,
az érintettek az önkormányzat számlájára átutalják a támogatási szerzıdés megkötése elıtt.
Katona Lajos alpolgármester felszólalásában elmondta, hogy tudomása szerint a Kecsegési út
átadásra került az Agrofém Kft.-nek, melyrıl testületi határozat készült, ezért szükséges a Képviselıtestület döntése az út visszavonásáról.
Dr. Csorba Csaba jegyzı alpolgármester úr által elmondottakra reagálva elmondta, hogy valóban
szükség van egy megállapodásra. Amennyiben a pályázat benyújtásra kerül, az önkormányzat közös
megegyezéssel visszaveszi az Agrofém Kft.-tıl a Kecsegési utat.
Javasolná a Tisztelt Képviselı-testületnek a fentiekkel kiegészíteni a határozati javaslatot.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében „A mezıgazdasághoz
fejlıdéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése és korszerősítése” céljára, a 3.2.21.
intézkedésre, külterület út felújítására pályázatot nyújt be, a Kecsegési út felújítása érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 15%-át, 7.879.178 forintot a 2005.
évi költségvetésébıl (4/2005. (II. 25.) KT rendelet) biztosítja.
A beruházás összes bruttó költsége (100%): 52.527.850 Ft
Igényelt támogatás (85%):
44.648.672 Ft
Saját erı (15%):
7.879.178 Ft
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A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata nyertes AVOP pályázat esetén vállalja a Kecsegési út
felújításának lebonyolítását, amely magában foglalja a közbeszerzési eljárás és a kivitelezési
munkák lebonyolítását, mőszaki ellenırzését, pénzügyi elszámolást azzal a feltétellel, hogy a
támogatási szerzıdés aláírása elıtt a saját erı összegét, 7.879.178 forintot a Kecsegés-zugi
Tájvédelmi és Horgász Egyesület Gyomaendrıd Város Önkormányzatának bankszámlájára
átutalja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata közös megegyezéssel felbontja az Agrofém Kft.-vel a
Kecsegési út kezelésének tárgyában kötött megállapodást.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. napirendi pont
Selyem út – Fazekasi út felújítása – DARFT-ÚFCE pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városüzemeltetési Osztály vezetıjét, Szujó Zsolt urat, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Szujó Zsolt osztályvezetı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a pályázatot
illetıen, már többször tájékoztatást kaptak a bizottságok. Kormányrendelet is megjelent a pályázattal
kapcsolatban, melyben utaltak arra, hogy összefüggı területekre lehet pályázatot benyújtani. Elsı
körben több mint tíz utca felújítására tettek javaslatot. A pályázati kiírás részletes tartalmi feltételeinek
ismeretében megállapították, hogy ezek az utcák nem felelnek meg a pályázati feltételnek, hiszen az
összefüggı területekre vonatkozó részekre szól, így csak a fenti utakra vonatkozóan van lehetıség a
pályázat benyújtására. A győjtıút elınyt élvez, ilyen szempontból a Selyem út ennek a feltételnek is
megfelel. A fentiek figyelembevételével javasolták az érintett bizottságoknak, hogy támogassák a
pályázat benyújtását a Selyem út – Fazekasi út felújítását illetıen. Számításaik szerint 3.900,-Ft/m2
fajlagos költséggel kell számolniuk. A nyertes pályázatot követıen a szennyvízteleptıl az Újkert sorig
felújításra kerülne a teljes útszakasz.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy törekedniük kell arra, hogy a város a meglévı szilárd
burkolatú úthálózatának útfelújítását erejéhez képest folytassa. Ismeretei szerint kb.: 900 M Ft van a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál erre a célra. Május 9-ig kell a pályázatot benyújtani,
hiánypótlásra pedig május 30-ig lesz lehetıség. Eredményhirdetés nyáron, kb. július-augusztus
hónapban várható.
Mivel kiegészítés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Tanács
által kiírt, „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása”
támogatásának elnyerésére, a Selyem győjtıút – Fazekasi út felújítása érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 42%-át, 36.199.800 forintot a 2005.
évi költségvetésébıl (4/2005. (II. 25.) KT rendelet) biztosítja.
A beruházás összes bruttó költsége (100%): 86.190.000 Ft
Igényelt támogatás (58%):
49.990.200 Ft
Saját erı (42%):
36.199.800 Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2005. május 9.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
A Nagyállási út felújítása – AVOP pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítést a napirendre vonatkozóan.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az ottani gazdák,
akik közremőködésével ez a pályázat benyújtásra kerülne, lényegesen magasabb összegre kívánnak
pályázatot benyújtani. Ebben az esetben, még ha a saját erıt is ık biztosítják, akkor is ettıl függetlenül
az önkormányzat lesz a pályázó. A tervezési költségek adottak voltak, a két beruházási költség
azonban jelentıs mértékben eltért egymástól. Ezt a költségvetést felülvizsgáltattuk, és javaslatunk,
hogy a határozati javaslatban szereplı összegnek megfelelıen kerüljön benyújtásra a pályázat. Ez
azért lényeges, mert ha az önkormányzat nyer a pályázaton, ezt követıen szigorú ellenırzésnek kerül
alávetésre az építési munkálat. Ennek megfelelıen az a véleményünk, hogy ez egy irreálisan magas
összeg, ezért a határozati javaslat szerint kerüljön benyújtásra a pályázat, melybıl megfelelı mőszaki
tartalom valósítható meg a Nagyállási út felújítására vonatkozóan.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kiegészítés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében „A mezıgazdasághoz
fejlıdéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése és korszerősítése” céljára, a 3.2.21.
intézkedésre, külterület út felújítására pályázatot nyújt be, a Nagyállási út felújítása érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 15%-át, 10.873.860 forintot a 2005.
évi költségvetésébıl (4/2005. (II. 25.) KT rendelet) biztosítja.
A beruházás összes bruttó költsége (100%): 72.492.399 Ft
Igényelt támogatás (85%):
61.618.539 Ft
Saját erı (15%):
10.873.860 Ft
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A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata nyertes AVOP pályázat esetén vállalja a Nagyállási út
felújításának lebonyolítását, amely magában foglalja a közbeszerzési eljárás és a kivitelezési
munkák lebonyolítását, mőszaki ellenırzését, pénzügyi elszámolást azzal a feltétellel, hogy a
támogatási szerzıdés aláírása elıtt a saját erı összegét, 10.873.860 forintot a nagyállási
gazdák közössége Gyomaendrıd Város Önkormányzatának bankszámlájára átutalja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a Megállapodás megkötésére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Téli ünnepi díszkivilágítás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı urat, hogy ismertesse a
megjelentekkel az elıterjesztést.
Megyeri László aljegyzı felszólalásában elmondta, hogy valamennyi bizottsági ülésen elmondta,
hogy a város imázs kialakítási folyamatba beleillene a karácsonyi hangulat megjelenése, egyfajta
díszkivilágítással. Sajnos az évek során a fényfüzér díszek tönkrementek, ezért egy új megoldásra
volna szükség. A lehetıségek vizsgálatát követıen, úgy gondolták, hogy az oszlop kandeláber díszek,
illetve a város központjában esetleg átfeszítéssel valamiféle korszerőbb díszkivilágítást lehetne
megvalósítani. Endrıdön a Hısök terén, a Fı úton, illetve a Blaha úton 5-5 oszlopon, Gyomán pedig a
Szabadság téren 10 oszlopon kerülnének a díszek elhelyezésre. Mivel a nyári idıszakban jelentıs, 1520 %-os kedvezményt nyújtanak, kb. 250 E Ft-os szerelési költséggel számolva, melyet helyi
vállalkozók bevonásával a Gyomaszolg Kft. segítségével helyeznénk el, együttmőködve az E-ON –nal
december 1-tıl január 6-ig kerülne sor a díszkivilágításra a város területén. A fentiek ismeretében a
költség kb. 1,5-1,6 M Ft-ra tehetı.
Dezsı Zoltán képviselı kérdése, hogy az üzemeltetési költség az átalányról lenne, vagy külön
meghatározna az E-ON egy költséget?
Megyeri László aljegyzı válaszában elmondta, hogy errıl még konkrétan nem esett szó, úgy tudja,
hogy a városüzemeltetési osztály felveszi az E-ON-nal a kapcsolatot, és ez az átalányban benne lesz.
Meglátása, hogy ez már megállapodás, tárgyalás kérdése a szolgáltatóval. Bízunk abban, hogy pozitív
elbírálásban részesülünk.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a téli ünnepi
köztéri díszkivilágítás eszközbeszerzésére irányuló egyszerő közbeszerzési eljárást lefolytassa.
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2.
A Képviselı-testület a téli ünnepi köztéri díszkivilágítás eszközeinek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárások Elıkészítı Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Dobó Anita
Szujó Zsolt
3.
A Képviselı-testület a téli ünnepi köztéri díszkivilágítás eszközeinek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Dr. Dávid Imre
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Dobó Anita
Szujó Zsolt
A Képviselı-testület Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
alapján felhatalmazza a Bíráló Bizottságot a téli ünnepi köztéri díszkivilágítás eszközök
beszerzésére vonatkozó döntés meghozatalára.
Határidı: 2005. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. napirendi pont
Helyi védettség alatt álló hársfák kivágása és pótlása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az elıterjesztést minden bizottság megvitatta. Ezt
követıen felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy
tegye meg szóbeli tájékoztatását a napirendet illetıen.
Csányi István bizottsági elnök felszólalásában az 5 db hársfa kivágásának okáról kívánta tájékoztatni
a jelenlévıket. Egyrészt a kialakított Kner emléktér miatt vált szükségessé azok kivágása.
Személyesen is megtekintette a helyszínt, a fák elhelyezkedése nem volt túl szerencsés, hiszen az
egyik végén volt 2 db, utána hiányzott egy, megint egy, a másik végén pedig 2 db száraz hársfa.
Sehogy sem illett bele abba a képbe, ami a Kner térrıl most kialakult. Elıször ı sem tartotta
lehetségesnek a hársfák kivágását, de amikor látta, hogy milyen állapotban vannak, akkor
megváltozott a véleménye. Így megvan annak a lehetısége, hogy közel egyforma habitusú fák
kerülnek a Kner tér lezárásához a végére. Végigment a Hısök úton, így a 44 db fából, ha a 7 db-ot
levonjuk, ami már elültetésre került, akkor 37 db fa elültetésre kerül, közel 120 db fát kellene pótolni a
Hısök úton. Ezek általában olyan fák, amelyeket minden körülmények között ki kell vágni. Kicsiben
ugyanaz játszódik le a Hısök úti hársfasornál, mint a ligetben. Sajnos tudomásul kell venni, hogy meg
kell kezdeni ennek a fasornak a felújítását. Minden körülmények között el kell távolítani azokat az
idegen fafajokat, amik lejjebb kerültek telepítésre, továbbá vannak olyan fák, amelyeket életkoruknál,
egészségi állapotánál fogva ki kell vágni.
Kérte a helyi sajtó képviselıit, hogy a fásítási, liget felújítási dolgokat ne negatívumként tüntessék fel.
Aki úgy fogja fel, hogy merényletet hajtottak végre a liget ellen, azzal hajlandó végigsétálni a
helyszínen. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi faállománynak mintegy 40-60 %-a olyan
állapotban van, hogy ki kell majd vágni, vagy kipusztul magától. Az a baj, hogy a fák kivágását nem
most kellett volna elkezdeni, hanem kb. 40 évvel ezelıtt.
Tehát megismételni kívánta, hogy azért került sor a fák kivágására, hogy a Kner téren az új fákat el
lehessen ültetni. Mind a négy bizottság megvitatta az elıterjesztést, elfogadta, és csak ezt követıen
került sor a fák kivágására.
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Fábián Lajos ügyvezetı igazgató tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy nemcsak kivágják a fákat,
hanem 40 db fa került elültetésre a ligetben.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a liget fáinak mindenféleképpen ártottak az elmúlt
évek belvizes idıszakai. Sajnos hasonló helyzetben vannak az endrıdi liget fái is. A fáknak is van
bizonyos élettartama, amit követıen elhal.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul a 672 helyrajzi számú
Hısök útján lévı helyi védett 5 db hársfa kivágásához. Gyomaendrıd Város Jegyzıje a
hársfák kivágásával egyidejőleg – a 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet szerinti faértékszámítás
alapján – 44 db elınevelt hárs ültetésére kötelezi a kérelmezıt a védett hársfasorban.
Határidı: azonnal
14. napirendi pont
Gyomaendrıd közterületeinek 2005. évi egynyári virágosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy egy tájékoztató anyag került a képviselık elé. Az
idıjárás miatt sajnos nem volt arra lehetıség, hogy május 1-re kiültetésre kerüljenek. Az éves
virágosítás költségei az önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosított.
Császárné Gyuricza Éva felszólalásában elmondta, hogy csodálatos színben pompáznak az
árvácskák, de a gyógyszertár és a Gondozási Központ elıtt nagy mennyiségő tyúkhúr lepte el azokat.
Szujó Zsolt osztályvezetı képviselı asszony felvetésére válaszolva elmondta, hogy a virágágyásokat
folyamatosan készítik elı, de a május 1-i rendezvénytér rendbetételére kellett minden munkaerıt
mozgósítani.
Dr. Dávid Imre polgármester meglátása szerint el kell ismerni a kertész munkáját. Az MTV 2
adásában a Virágos Magyarországért c. mősorban látható volt Gyomaendrıd.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2005. évi közterületi virágosításról szóló
tájékoztatót.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Az Erzsébet-ligeti Teniszpálya bérleti szerzıdésének meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az
önkormányzat bérleti szerzıdést kötött a Gyomaendrıdi Tenisz Klubbal 2000. május 1. napjától 2005.
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május 31. napjáig. A szerzıdés lejárta elıtt a Tenisz Klub kérelmet nyújtott be, amelyben kérte a
szerzıdés meghosszabbítását újabb 5 évre. Az elıterjesztést megvitató bizottságok javasolják a
Tisztelt Képviselı-testületnek a bérleti szerzıdés meghosszabbítását, az írásos anyagnak megfelelıen.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, így felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Erzsébet – ligeti
Teniszpálya ( 1243/2 hrsz. ) ingatlan tartós bérbevételére az alábbi bérleti
szerzıdéstervezetben foglalt feltételekkel megállapodást köt a Gyomaendrıdi Tenisz Klubbal.
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete képviseletében eljáró Dr.
Dávid Imre polgármester bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/,
másrészrıl Gyomaendrıdi Tenisz Klub képviseletében eljáró Hornok Béla / Gyomaendrıd,
Erzsébet - liget /, adószám:18380462-1-04, mint bérlı / továbbiakban: bérlı / között a mai
napon és helyen a következı feltételek mellett:
1) Bérbeadó tulajdonosa az 1243/2 hrsz-ú 1337m2 alapterülető teniszpálya megnevezéső,
ingatlannak.
2) Bérbeadó Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete …/2005.(IV.28.)KT számú határozata
alapján a tulajdonát képezı a 1243/2 hrsz-ú teniszpálya ingatlant 2005. június 1. napjától
kezdıdıen 2010. június 31. napjáig határozott idıtartamban bérbe adja a bérlı részére az
alábbi célokkal:
1. Tenisztanfolyamok szervezése, teniszjáték tömegsport népszerősítése, edzési
feltételek biztosítása,
2. Tenisz sport versenyek szervezése, lebonyolítása,
3. Sportrendezvények szervezése,
4. Teniszpálya korlátozás nélküli rendelkezésre bocsátása térítés ellenében, különös
tekintettel az idegenforgalom számára.
3) Bérlı köteles a teniszpálya nyitottságáról gondoskodni, a június, július és augusztus
hónapokban, pedig a következık szerint: minden nap délelıtt 5 – 10 óráig, délután 14 – 20
óráig.
4) Bérlı köteles a teniszpálya használatára szabályzatot készíteni.
5) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj egyenlı a bérlı által a pályázatában vállalt 2005 és 2010 közötti idıszakban ütemezett - felújítás összegével. Az önkormányzattól a pálya
visszaszolgáltatásakor semmilyen elhelyezésre és térítésre nem tarthat igényt. Felek között a
bérleti díj és a felújítás kötelezettsége a hatályos számviteli és adótörvények szabályai szerint
kerül elszámolásra.
6) Bérbeadó a teniszpálya üzemeltetéséhez támogatást nem biztosít.
7) Bérlı vállalja, hogy az ingatlant elsıdlegesen a jelen megállapodás 2.) pontjában
meghatározott célokra fogja használni.
8) Bérlı köteles az ingatlan bármely célú hasznosításából adódó bevételeket a teniszpálya
fenntartására, illetıleg mőködésének biztosítására fordítani.
9) Bérlı a teniszpálya használatáért a költségeinek fedezetére Gyomaendrıd Város Képviselı
– testülete által meghatározott és jóváhagyott mértékő bérleti díjat szedhet.
10) Bérlı a bérleti jogot illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át.
11) Bérlı kijelenti, hogy a megállapodásban rögzített tevékenységek folytatására jogosult.
12) A tevékenységéhez szükséges közmővek üzembe helyezésének, közmőpótló berendezések
létrehozásának költsége a bérlıt terheli. A közüzemi szolgáltatások díját, mint tovább adott
szolgáltatást számlázza le a bérbeadó. Amennyiben a közüzemi szolgáltatásokat, a
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szolgáltatást végzık a bérlı hibájából adódóan szüneteltetik, vagy megszüntetik, az említett
szolgáltatások újraindításának költségei a bérlıt terhelik.
13) A bérlı köteles az ingatlanvagyont rendeltetésszerően használni, annak állagát megóvni.
Az ingatlan üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek viselésére a jelen
megállapodás idıtartama alatt a bérlı köteles.
14) A bérbeadó a bérlı részére köteles az ingatlant leltár szerint átadni. A bérlı az ingatlant az
általa megtekintett, ismert állapotban veszi át.
15) A bérlı az ingatlan külsı formáján a bérbeadó engedélye nélkül átalakítási munkálatokat
nem végezhet.
16) A bérbeadó az alábbi pontokban részletezett rendkívüli felmondási indokok alapján
bonthatja fel a megállapodást.
A megállapodás felmondásának rendkívüli esetei a bérbeadó részérıl:
1. A megállapodás 5. pontjában foglalt felújítási kötelezettségek elmaradása,
2. Amennyibe a bérlı a bérletet másnak átengedi.
17) A bérbeadó jogosult a bérlı elızetes értesítése mellett és annak zavarása nélkül az ingatlan
állagát és az 5) pont szerinti felújítási munkálatokat ellenırizni.
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerzıdı felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrıd, 2005. május "

".

…………………………………………
Dr. Dávid Imre
polgármester
bérbeadó

…………………………………………
Gyomaendrıdi Tenisz Klub
bérlı

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja
szerzıdéskötési ajánlatát.
Határidı: 2005. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Dr. Dávid Imre polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt távozott az ülésrıl, annak vezetését
átadta Katona Lajos alpolgármesternek. A jelenlévı képviselık száma 16 fı. /l
16. Napirendi pont
A Csejti Vadásztársaság földhaszonbér tartozása
Katona Lajos alpolgármester elmondta a véleményezı bizottság javaslata, hogy az említett
vadásztársaság 462.286 Ft összegő földhaszonbérleti díj tartozásból csak az un. vitatott termıföld után
kiszámlázott bérleti díj 50 %-át engedjék el, ami 95.137 Ft-ot jelent.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselıket döntsenek a javaslatról.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a „Csejti” Vadásztársaság ( Gyomaendrıd, II.
kerület 515. ) 462.286,- Ft összegő földhaszonbérleti díj tartozásból a 02526/1 hrsz.-ú
„vitatott” termıföld után kiszámlázott 190.275 Ft bérleti díj 50 %-át, ( 95.137 Ft ) elengedi.
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Határidı: 2005. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. Napirendi pont
Giricz Máté földhaszonbérleti szerzıdés meghosszabbítására irányuló kérelme
Csíkné Timár Éva a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a kérelem megvitatása során a bizottság
úgy foglalt állást, hogy javasolják a földhaszonbérleti szerzıdések lejárat idejét 2015 évig
meghosszabbítani azzal, hogy erre az évre a bérleti díj legyen megemelve 25 kg/AK értékre, majd
2006 évben a bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra az Európai Uniós mezıgazdasági támogatások
függvényében.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı 02284/14,
02284/17, 02287/5, 02290/2, 02290/3 hrsz-ú termıföldekre Giricz Máté Gyomaendrıd,
Zöldfa u. 6. szám alatti lakossal az 1996. év október 1. és az 1998. év június 14. napján kelt
földhaszonbérleti szerzıdések 2./ pontjában meghatározott bérleti jogviszonyt egységesen
2015. év október hónap 31. napjáig meghosszabbítja az alábbi feltételek mellett:
1. A haszonbérleti szerzıdésekben 3./ pontjában meghatározott földhaszonbérleti díj a
02284/14, 02284/17, 02287/5 és 02290/3 hrsz.-ú termıföldek esetében 25 kg/AK.
2. A bérleti díj 2006 évben az Európai Uniós mezıgazdasági támogatások függvényében
felülvizsgálatra kerül.
Határidı: 2005. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. Napirendi pont
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A.-, és a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati
bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Katona Lajos alpolgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt röviden ismertesse az
elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az említett két szolgálati bérlakást a Kner Imre
Gimnáziumban tanító két pedagógus bérli. A lakások bérleti jogviszonya ez év július 31. napjával
lejár, mely bérleti jogviszonyt a bérlık kértek meghosszabbítani. A pedagógusok munkaszerzıdését a
gimnázium igazgatója határozatlan idıre meghosszabbította. 2002-ben mindketten megkapták a
letelepedési engedélyt, és továbbra is Gyomaendırdön szeretnének élni.
A bizottság nevében javasolta a képviselı-testületnek a határozati javaslatok elfogadását.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hubenkó Erzsébet Gyomaendrıd,
Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlı részére, 2005. augusztus 01. napjától kezdıdıen
a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát meghosszabbítja, 2007 év július hó 31. napjáig, de maximum addig,
még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre Gimnáziumnál fennáll.
Határidı: azonnal
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+Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Rovnik Katalin Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 23/D.szám alatti bérlı részére, 2005. augusztus 01. napjától kezdıdıen a
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát meghosszabbítja, 2007. év július hó 31. napjáig, de maximum addig,
még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre Gimnáziumnál fennáll.
Határidı: azonnal
19. Napirendi pont
Dr. Darvas Tamás háziorvos és praxisa dolgozóinak szakmai elismerése
Hangya Lajosné bizottsági elnök az érdeklıdık tájékoztatásaként elmondta, az említett praxis
dolgozói száz beteg cardiovasculáris szőrését végezték el a Nemzeti Népegészségügyi Program
keretében, amelyért a „Békés megye lakóinak egészségéért NÍVÓDÍJ 2004” elismerésben részesültek.
A bizottság nevében javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslatban
megfogalmazottak szerint fejezzék ki elismerésüket a Doktor Úrnak és a praxis dolgozóinak.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Darvas Tamás és
praxisa dolgozóinak gratulál, a „Békés megye lakóinak egészségéért NÍVÓDÍJ
2004.” elismerésért, és további eredményes munkát, a magánéletben erıt, egészséget
kíván.
Határidı: azonnal
20. Napirendi pont
Önkormányzati képviseletre megbízás adása
Katona Lajos alpolgármester elmondta, mint az elıterjesztésbıl is olvasható, Dr. Csorba Csaba
jegyzınek a Békés Megyei Vízmővek Rt. Igazgatósági tagságra adott megbízatása ez év május 31-én
lejár. Az Rt. a május végi közgyőlésén új tisztségviselıket választ, amelyhez kérte az önkormányzat,
mint tulajdonos képviseletére vonatkozó indítványát a társaság közgyőlése felé.
Tekintettel arra, hogy a Jegyzı úr az eltelt idıszakban eredményesen látta el a gazdasági társaságban
az igazgató tagsági feladatot, ezért a véleményezı bizottságok az ı személyét javasolják az
önkormányzat képviseletére.
A képviselı-testület a fentiekkel egyhangú 16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
1)
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Békés Megyei Vízmővek Rt. részvényesi
együttmőködési szerzıdése alapján indítványozza a gazdasági társaság közgyőlése felé, hogy
Igazgatósági tagnak Dr. Csorba Csaba jegyzıt válassza meg.
2)
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1) pont alapján, figyelemmel a Ptk–ben
foglaltakra, megbízza Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a Békés Megyei Vízmővek Rt.
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Igazgatóságában a gazdasági társaság közgyőlésének igazgatósági választásra irányuló
döntését követıen az önkormányzatot, mint tulajdonost képviselje.
Határidı: 2005. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. Napirendi pont
Tájékoztató a Regionális Hulladékkezelı Mő üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról
Katona Lajos alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden foglalja össze a tájékoztató
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a hulladékkezelı mő üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás
lezárult, amely érvényes és eredményes volt. Ennek megfelelıen a kihirdetett nyertes ajánlattevı a
Rethmann Hungária Kft. Az eljárásban a második legkedvezıbb ajánlatot tevı ASA Magyarország
Kft. jogorvoslati eljárást kezdeményezett, melynek kapcsán a Döntıbizottság az eljárást felülvizsgálta,
és megfelelınek tartotta a beruházási munkacsoport döntését. A döntıbizottság bírságot sem szabott
ki. Mindezek alapján a közszolgáltatási szerzıdés a nyertes ajánlattevıvel megköthetı. A szerzıdés –
tervezetet a Rethmann Hungária Kft. megküldte az önkormányzat részére, amelyet jogi szakértık
áttekintettek, és az ajánlati kiírásban foglaltaknak megfelelınek találták. Június – július hónapban a
hulladékkezelı mő átadható lesz az új üzemeltetınek.
Azt, hogy ez a döntés jó vagy nem jó a tulajdonos önkormányzatok számára, egyértelmően nem
állapítható meg. Amit a maga részérıl az egész eljárásban problémának lát az, hogy a
Környezetvédelmi Felügyelıség meghatározta a mőködési engedélyébe, hogy hány százalékot kell
kiválogatni a hulladék mennyiségébıl – a zöld komposztálható hulladékból - , amelyre sem a jelenlegi
üzemeltetı a Gyomaszolg Ipari Park kft., sem pedig az érintett önkormányzatok nincsenek
felkészülve. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg üresen álló válogató épületet gépsorral és személyzettel be
kell üzemelni, és ott kell szétválogatni a hulladékot. A másik megoldás pedig a szelektív
hulladékgyőjtés bevezetése lenne, amivel a jövı év elsı idıszakában érdemben foglalkozni kellene az
érintett önkormányzatoknak. Ellenkezı esetben a mőködési engedélyben foglalt feltételeknek nem
tudnak megfelelni.
Dezsı Zoltán képviselı megkérdezte, hogy idıközben a nyertes ajánlattevı szervezetében
bekövetkezett változásnak milyen jogi következményei vannak. Kötelez e bennünket a törvény
szerzıdéskötésre az átalakított céggel.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a nyertes cégnek csak a neve változott,
sem a tulajdonosi, sem más viszonyokban nem volt változás, teljes a jogutódlás, így a
szerzıdéskötésnek ebbıl a szempontból nincs akadálya.
További érdemi hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Regionális Hulladékkezelı Mő
üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló tájékoztatást elfogadta.
Határidı: azonnal
22. Napirendi pont
Tájékoztató a Hivatali gépjármő egyszerő közbeszerzési eljárásáról
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Katona Lajos alpolgármester elmondta, mint a tájékoztatóban is olvasható a közbeszerzési eljárás
lezárult, a nyertes ajánlattevı a Gallion Kft. Az új PEUGEOT PARTNER típusú gépjármő
megrendelése megtörtént, a gépkocsi átadása május hónap végén várható.
A véleményezı bizottságok a tájékoztatót tudomásul vették.
Felkérte a képviselı-testületet a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hivatali gépjármő egyszerő közbeszerzési
eljárásáról készített tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
23. Napirendi pont
Tájékoztató a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszőnésérıl
Katona Lajos alpolgármester elmondta, mint az elıterjesztésbıl is olvasható a társult
önkormányzatok polgármesterei az április 27-i ülésen egyhangúlag döntöttek a társulás
megszüntetésérıl. Elmondható, hogy az utóbbi idıszakban a társulás feladatai kiürültek, egyedül a
belsı ellenırzési feladat ellátása miatt tartották fent eddig. A társult önkormányzatok közül ezt a
feladatellátást a továbbiakban lesz, aki Gyomaendrıd Város közremőködésével, és lesz, aki másfelé
orientálódva kívánja ellátni. Az említett ülésen szó volt még a vagyonfelosztásról, melyrıl
megegyezés született, hogy annak idején pályázaton elnyert számítástechnikai eszközök maradjanak
Gyomaendrıd Város önkormányzatánál, mivel ı biztosította a szükséges saját erıt.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van a kérdésük, véleményük a témával kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/2005. (IV. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési
Társulás intézmény 2005. április 30. napjával történı megszüntetését jóváhagyja.
A belsı ellenıri feladatellátás 2005. május 1-tıl szakfeladaton mőködik tovább,
átmenetileg.
Határidı: azonnal
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt, Katona Lajos alpolgármester
tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12.§ /4/ bekezdése alapján az Ápolási díj ügyében érkezett
fellebbezés elbírálása tárgyú elıterjesztés megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
Megköszönte a képviselı-testület tagjainak és az érdeklıdıknek a részvételt és a nyilvános ülést
bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı
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Tímárné Kozma Ágnes
hitelesítı

Csányi István
hitelesítı
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