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10/2005.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. május 10-i rendkívüli ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Csíkné Timár
Éva, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács
Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Tímárné Kozma Ágnes képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urat, az osztályvezetı asszonyt, majd megállapította, hogy a zárt ülés határozatképes, a 19 fıs
tagságból jelen volt 14 fı. Ifj. Dógi János és Véháné Szedlák Ildikó nem jelezte távolmaradásának
okát. Dezsı Zoltán, Császárné Gyuricza Éva és Katona Lajos képviselık elızetesen jelezték
távolmaradásukat. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Csíkné Timár Éva és Babos László
képviselıket.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbi módosítás figyelembevételével kérte a testületnek elfogadni:
1. Békési Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
2. Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben – DARFT-FRFC pályázat
3. Bejelentések
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangú 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/2005. (V. 10.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata
meg:
1. Békési Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
2. Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben
3. Bejelentések
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Békési Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a többcélú kistérségi társulások
támogatására május 15-ig lehet pályázatot benyújtani. Ahhoz, hogy ez a pályázat eredményes legyen,
legalább három területen fel kell vállalnia a kistérségnek azt, hogy társulási szinten látja el a
feladatokat. Hogy miért ilyen késın került a testület elé a megállapodás módosítása, annak az a
magyarázata, hogy a társuláson belül a legnagyobb problémát az oktatási feladatok ellátása jelenti,
ezen belül is a kistelepülések oktatási gondjainak a megoldása jelent problémát, hiszen tudjuk, hogy az
állami költségvetésben jelentısen változtak a létszámhatárok és az ahhoz kapcsolódó kihasználtsági
mutatók. A normatíva leigénylése tulajdonképpen ennek az együttes feltételrendszernek a teljesülése
alapján lehetséges. A kistelepülések oktatási problémái valóban jelentısek, ehhez ténylegesen ez a
költségvetési törvénymódosítás hozzájárul. Tény és való, hogy ezt a problémát a társulásnak, illetve a
kistelepüléseknek meg kell oldania. Hosszú tárgyalási folyamaton ment keresztül az egyes
településeknél, hogy hajlandók-e valamelyik városi önkormányzathoz csatlakozni a feladatellátás
tekintetében. Elmondható, hogy Bélmegyer és Hunya kivételével nagyjából ezek a problémák
megoldódnak. Meg kellett várni a kistelepülések esetében a testületi döntéseket, hogy a társulási
megállapodás módosítását el lehessen készíteni. Ez az egyik oka annak, hogy csak most került
beterjesztésre az anyag. A másik oka, hogy az a feltételrendszer, adatlap, ami alapján a pályázatot el
lehet készíteni, nem régen jelent meg. A dılt betős, vastagon szedett részek mutatják a módosítást.
Ehhez képest változást jelent az a levél, melyet a mai nap folyamán megküldött a Békési Kistérségi
Társulás, ez az írásos anyag 4. oldalán látható. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának ez a
módosítás nem kedvezı, hiszen szerettük volna a családsegítésre, a jelzırendszeres házi
segítségnyújtásra és a gyermekjóléti szolgálatra is benyújtani a pályázatot. Azért is, mert ezek az
ellátások Gyomaendrıd város területén valóban problémásak, és mert az elıkészítés során is úgy
látták, hogy van értelme az együttmőködésnek ezeken a területeken, hiszen mindenféleképpen javítaná
a feladatellátás színvonalát. A ma érkezett anyagból látszik, hogy ahol nem fedezik le a társulás
esetében a 60 %-ot a fentiek, ott rontja a lehívható állami támogatás összegét. Ezért egyeztetve a
három nagy településnek (Békés, Mezıberény, Gyomaendrıd) az volt a véleménye, hogy ezért a több
mint 80 M Ft lehívását ne veszélyeztessék. Egyébként is a három ellátandó feladat megvan, melyek
lefedik a társulás egészét, ezért a fent említett három feladatellátást vegyék ki a pályázatból.
Megállapodás született az egészségügy tekintetében az orvosi ügyelet vonatkozásában, a belsı
ellenırzésre, a munkaszervezet, illetve a kistérségi iroda létrehozására, és az oktatási feladatokra.
Megemlíteni kívánta, hogy a családsegítés Mezıberénynek nem volt kedvezı, a támogató szolgálat
Gyomaendrıdnek nem volt kedvezı, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatellátást Békés
város nem kívánta kiengedni a kezébıl.
Összegezve a fent elmondottak figyelembevételével, javasolta a Képviselı-testületnek a társulási
megállapodás ilyen szintő módosítását, mely azt jelenti, hogy a 4. oldal kivételével a többi oldalon
megjelölt feladatellátás, amennyiben nyer a társulás a pályázaton, szeptember hó 1. napjától életbe lép.
A pályázati összeget fıleg bér- és egyszeri fejlesztésekre lehet felhasználni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése, hogy az orvosi ügyeletet milyen szinten érinti a társulás
keretében történı mőködtetés.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy nagy változás nem következik be az egyes
önkormányzatok életében. Ez azt jelenti, hogy az orvosi ügyelet mőködtetéséért a kistérség lesz a
felelıs. A kistérség pedig a szolgáltatókkal a jelenlegi mőködési területekre köt szerzıdést a feladat
ellátására. Két településsel egészül ki a Békés, Mezıberény ügyeleti rendszer, mely Tarhos és
Bélmegyer települést jelenti. Gyomaendrıd településen ugyanaz a szolgáltató fogja ellátni a
szolgáltatást. Amire pályázni lehet, a dologi kiadások megtérülése. Gyomaendrıd vonatkozásában
épület felújítás és gépmőszer beszerzés szerepel a pályázatban, mintegy 8 M Ft összeg tekintetében.
Hasonló a helyzet a mezıberényi ügyeleti rendszert illetıen. Az ellátás igazán akkor volna megfelelı,
ha belépne a rendszerbe a mentıállomás diszpécserszolgálata, hiszen erre szervezıdne ez az egész,
kiküszöbölve ezzel a párhuzamos kiszállást. A mentıszolgálat azonban sajnos még nem fogadóképes
erre.
Hangya Lajosné bizottsági elnök további kérdése, hogy a gyomaendrıdi ügyelet mely településeket
látja el? Hunyát és Gyomaendrıdöt?
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Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, tárgyalások folynak arról, hogy esetlegesen
Csárdaszállás település átkerül Gyomaendrıdre ügyeleti ellátás tekintetében.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a mentıállomáson jelentıs
probléma van, mivel csökkentették a gépjármőállományt, ezen kívül a mőszaki fejlesztést ebben a
térségben nem hajtották végre.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a mentıállomáshoz polgári
betegszállítás lépett be, mely terhelné a mentısöket. Ez azonban még nem került egyeztetésre a
kórházakkal, az orvosokkal. Az új régiós mentıállomás fıorvos asszonya elmondása szerint, abban
bízik, hogy szeptemberre a diszpécser szolgálattal rá lesznek telepítve. Ezt követıen az egész kistérség
diszpécserszolgálatát Gyomaendrıdrıl látnák el.
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/2005. (V. 10.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról
szóló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.
Határidı: azonnal

2. napirendi pont
Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben – DARFT-FRFC pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd
Város Önkormányzata a 2005. évi költségvetésében 5 M Ft-ot különített el a szúnyoggyérítésre.
Amennyiben az idıjárás engedi, csütörtökön, vagy a pénteki nap folyamán elvégzik a szükséges
szúnyogirtást.
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2005. április 27-én tette közzé a decentralizált TRFC
szakmai programok 2005. évi támogatásának elnyerésére vonatkozó pályázati felhívását.
A pályázati kiírás alapján idegenforgalmi fejlesztésekhez, ezen belül térségi szúnyoggyérítés
elvégzéséhez is igényelhetı támogatás. Pályázatot erre a célra kizárólag szúnyoggyérítési
önkormányzati társulás adhat be. A szúnyoggyérítési munkák elvégzésére 1999-ben alakult meg a
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete, amelynek idén már 16 önkormányzat a tagja
(Szarvas, Mezıtúr, Békés, Sarkad, Gyula, Mezıberény, Gyomaendrıd, Békésszentandrás,
Köröstarcsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Doboz, Lakitelek, Csárdaszállás, Orosháza, Békéscsaba).
A pályázatot Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint gesztor nyújtja be.
A támogatás mértéke önkormányzatok esetében maximum 90 %-os, ez az arány az adott település
hátrányos helyzetétıl függ.
A Körös-völgy Települések Regionális Szervezete 40 %-os önerıt vállal, amelynek fedezete minden
tagönkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Az idegenforgalmi fejlesztésekre fordítható
régiós keret szőkösségére tekintettel (172 millió Ft) ez az önerı nagyság reálisnak látszik.
A pályázat benyújtása folyamatos. Az elsı bírálaton a 2005. május 30-ig benyújtott pályázatok
vesznek részt, de a benyújtást még az elsı határidı elıtt szeretnénk megtenni, mivel a pályázat
benyújtása után már megkezdhetı a „beruházás”. 2005. évre 3 biológiai és 5 kémiai kezelést
tervezünk, az elıterjesztésben található területnagyságokon. A térségi szúnyoggyérítés kivitelezési díja
5 légi és 5 földi kémiai kezelést foglal magában. A pályázatban fel lesz tüntetve a biológiai kezelés is,
de arra támogatást nem igényelünk, mert a szerzıdésünk szerint a kivitelezı azt térítésmentesen
elvégzi.
A légi kémiai kezelés díja a meglévı szerzıdésünk alapján bruttó 1675 Ft/ha, a földi kémiai kezelés
díja bruttó 533 Ft/ha.
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A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati regisztrációs díjat kell fizetnie, amely a támogatási
igény 5 ezreléke. A Társulás esetében ez 229.312 Ft.
Mivel kérdés, észrevétel a fentiekkel kapcsolatban nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, támogassák a pályázat benyújtását az elıterjesztésben leírtak szerint.
A Képviselı-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/2005. (V. 10.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város részt vesz a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete területén
2005. évben megvalósuló szúnyoggyérítési programban.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Körös-völgyi Települések
Regionális Szervezete pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
a decentralizált TRFC szakmai programok 2005. évi támogatásának elnyerésére kiírt pályázati
felhívására, „Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben” címmel.
Önkormányzatunk a saját forrást, 3.678.921 Ft-ot a 2005. évi költségvetésébıl (4/2005.
(II. 25.) KT rendelet) biztosítja.
A Társulás által igényelt támogatás (60%)
A Társulás által biztosított saját forrás (40%)
A program összköltsége (bruttó)

45.862.407 Ft
30.574.938 Ft
76.437.345 Ft

A Képviselı-testület elfogadja, hogy a pályázat benyújtásáért felelıs gesztor Gyomaendrıd
Város Önkormányzata.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı:

azonnal

További írásos napirend nem lévén Dr. Dávid Imre polgármester a bejelentések között kívánta
elmondani, hogy Tarhos település nem fogadta el az iskolával kapcsolatos társulási elképzeléseket.
Hunya esetében, pedig olyan döntés született, hogy nem Gyomaendrıd irányába, hanem Kondoros
irányába indultak el. A tegnapi nap folyamán megjelent a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában egy
szülı két gyermekkel, a felsı tagozatosok delegációjaként, hogy ık Gyomaendrıdre szeretnének
átjönni. Meglátása szerint politikai nyomás történt, melyet a szülık nem fogadtak el. A hunyai
önkormányzat mőködtetésével anyagi problémák vannak. Csárdaszállás település jelezte, hogy óvoda
és iskola tekintetében egyaránt Gyomaendrıd felé mozdul el.
Csányi István bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy régebben volt egy tőzeset
Gyomaenrıdön Gecsei Tamásnál, ahová nem vonultak ki a helyi tőzoltók azért, mert volt, aki a
tőzoltókocsit elindítsa. Csak a szeghalmiak és a szarvasiak jelentek meg és oltottá el a tüzet.
Nem olyan régen a Hısök útján volt egy tőzeset, szóbeszéd szerint a gyomaendrıdi tőzoltók
kivonultak, de azzal az indokkal, hogy nincs parancsuk, nem oltották el a tüzet. Pont ekkor jelent meg
az újságokban a pályázat útján elosztott pénz, melyben láthatta a lakosság is, hogy 1 M Ft támogatást
kapott az önkormányzattól a Gyomaendrıdi Önkéntes Tőzoltó Egyesület. Kérte az érintetteket, hogy
járjanak ennek utána, hiszen így megkérdıjelezhetı az önkormányzati támogatás szükségessége.
Czibulka György képviselı elmondta, hogy ott volt egy tőzesetnél a Templom-zugban, amikor a
vendégek Renault személygépkocsija leégett. A helyi tőzoltók vonultak ki elıször, azonban nem
olthattak addig, amíg meg nem kaptak rá az engedélyt.
Hangya Lajosné bizottsági elnök javaslata, hogy az egyesület vezetıjét a következı bizottsági-, vagy
testületi ülésre hívják meg, aki az ülésen beszámol arról, hogy helyi tőzesetek bejelentését követıen
milyen kötelezettsége van az egyesületnek.
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Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a képviselı asszony által felvetettekkel, mely szerint felkérik
az egyesület vezetıjét, hogy készítsen egy beszámolót az egyesület munkájáról, hogy hány tőzesethez
hívták ki ıket, hány esetben történt meg az oltás, stb.
Május 9-én délután 15 órától egy rendkívüli Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottsági ülésre
került sor. Felkérte Csányi István bizottsági elnök urat, hogy tájékoztassa a testület tagjait, az ülésen
elhangzottakról.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy készült egy táblázat a
felújítandó utakra vonatkozóan. Olyan megállapodásra jutottak egyhangú döntéssel a bizottság tagjai,
hogy 160 M Ft-os becsült értéknek megfelelıen a felújításra szoruló utak számát csökkenteni fogják.
Azon utcák felújítása, melyeket a képviselık sürgısségi sorrendben kértek, azok ütemezésre kerültek,
és elkezdik kivitelezésüket. A Városüzemeltetési Osztály hamarosan kiad egy becsült költségvetést
utcánként, és csak azoknál fogják megkezdeni a kivitelezési munkálatokat, ahol az utcatársulások
szándéknyilatkozata 67 %-ban meglesz. Ha a fizetési készség nem lesz meg, nem kezdenek hozzá az
útfelújításokhoz. A felújítandó utak közé kerültek olyan utcák is, melyeknél a lakossági összetétele
miatt fizetési probléma merülhet fel. İsszel az útalapokat készítik el, és tavasszal kerül sor az
aszfaltozásra.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatni kívánta a megjelenteket, hogy az Ipari Park vonatkozásában
változás történt, mert a vevı, (aki a 6 hektár nagyságú területet kívánta megvásárolni a cukorrépa
lerakónál), kb. 250-300 méterrel odébb, a körforgalomtól lefelé vásárolta meg a földterületet. A
változtatásra azért került sor, mert elmondása szerint naponta 1.000 tonna terméket kell bevagonoznia.
Mivel jelen terület csak részben ellátott infrastruktúrával, ezért nem 450,-Ft/m2, hanem 700,-Ft/m2
áron értékesítjük. Ez kb. 42 M Ft bevételt jelent az önkormányzatnak, mely összegbıl az Ipari Park
fejlesztésre el kell különíteni, de kb. 30 millió Ft-nál nagyobb összeg megmarad, mely összeget
aszfaltozásra tudjuk fordítani, vagy megmarad saját erınek. A szerzıdés még nem került aláírásra, de
a tervek készítése folyamatban van.
A beruházással Magyarország egyik legnagyobb gabonatárolójának megépítésére kerül sor
városunkban. A foglalkoztatotti létszám nem túl nagy, kb. 10 fıt jelent.
A jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy 2005. május 27-én 13.45 órakor ünnepélyes
keretek között kerül sor a Kner Emléktér hivatalos átadására.
További bejelentés nem lévén, megköszönte a Képviselı-testület tagjainak a részvételt és a rendkívüli
ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Csíkné Timár Éva
hitelesítı

Babos László
hitelesítı
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