Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
11/2005.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. május 26-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, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Rau József,
Tímárné Kozma Ágnes képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné és
Szujó Zsolt osztályvezetık,
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, Oltyán Sándor alezredes urat, szarvasi
rendırkapitányt, Paraizs Tamás fıhadnagy urat, helyi ırsparancsnokot, a meghívottakat, és minden
kedves megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 17 fı, Véháné Szedlák Ildikó
képviselı asszony és Rau József képviselı úr elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt
venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Jenei Bálint és Kovács Mihály képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
- Az elmúlt hét folyamán 38 mm csapadék esett. Az esıt követıen másnap reggel megtekintették az
endrıdi piacteret jegyzı úrral és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatójával, Fábián Lajos
úrral. A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy van ahol egy-egy területet fel kell szedni
az aszfaltból, és van ahol újra kell borítani, a problémák viszonylag kisebb költséggel megoldhatók. A
kivitelezıvel és a mőszaki ellenırrel nincsenek megelégedve, jelen eset kapcsán.
- Szúnyoginvázióval kapcsolatban cikkek jelennek meg a megyei és az országos lapokban egyaránt.
Egy biológiai és egy kémiai védekezés volt a városban, melynek a hatásfoka sajnos nem volt
megfelelı. A szúnyoggyérítést követı esızés után a szúnyoglárvák kikeltek. A második
szúnyoggyérítés is tervezésre került, az önkormányzat költségvetésében 5 M Ft van erre a célra
elkülönítve. A térség szúnyoggyérítési pályázata befogadásra került, regisztrációs számot megkapta.
Hiánypótlásra került sor, mivel Békéscsaba és Mezıtúr Képviselı-testülete pótlólagosan küldte meg
határozatát a rendelkezésre álló saját erıt illetıen. Június hónapban várható a pályázat elbírálása.
- A hétvégén több rendezvény lesz a városban. Ezúton kérte az érintetteket, hogy a jövıben
koordinálják a rendezvények idıpontjait, hogy azok lehetıleg ne egyszerre kerüljenek megrendezésre,
mivel a rendezvényterek rendbetételéhez a közmunkát egyszerre csak egy helyen tudják biztosítani.
- A hulladéklerakó vonatkozásában a módosított szerzıdés postázásra került, melyrıl vélhetıen a
júniusi Képviselı-testületi ülés alkalmával tudnak beszámolni.
- A 20 belterületi utcában az aszfaltozás, illetve kátyúzás folyamatos
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- A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és Illés János közötti peres eljárást a Szarvasi Városi Bíróság lezárta,
mely még nem jogerıs. Illés úr kérelmét a bíróság elutasította.
- A földper lezárult, ezért a földek önkormányzati kezelésébe adásával kapcsolatos kérelem az
elıkészítést követıen a júniusi Képviselı-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
- Hunya és Csárdaszállás önkormányzata döntéshelyzet elıtt áll az iskolai feladatellátást illetıen. A
hunyai önkormányzat még bizonytalan, viszont Csárdaszállás egyértelmően valamelyik gyomaendrıdi
iskolához fog koordinálódik, és ısztıl, mint tagiskola itt fogja folytatni az iskolai oktatást.
- Az Endrıdi Közösségi Ház intézményvezetıjének egészségügyi problémája miatt, annak távollétéig
az intézményvezetıi feladatokat Dinyáné Bánfi Ibolya látja el, kb. 2 hétig.
- Átmeneti problémák adódtak a Kis Bálint Általános Iskola vonatkozásában. A két igazgatóhelyettes,
melybıl egyikük megbízatása a tanév végével megszőnik, a másik helyettes pedig családi és
egészségügyi okokra hivatkozva lemondta megbízatását, valamint a gazdaságvezetı augusztus 1-vel
elmegy az intézménytıl. Amennyiben a Képviselı-testület részérıl kérdés merül fel, az intézmény
igazgatónıje megadja a szükséges tájékoztatást.
- Az orvosi ügyelet üzemeltetıje új ügyeleti gépkocsit vásárolt, így a régi gépkocsi visszakerült az
önkormányzathoz. Várhatóan a Polgárıri gépjármő értékesítésre kerül, és helyette a volt ügyeleti
NIVA gépjármővet adják át használatra a Polgárırségnek.
További tájékoztatása nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van a
napirend elıtt bejelentenivalójuk, azt tegyék meg.
Dezsı Zoltán képviselı úr felszólalásában elmondta, hogy egy érdekes cikket olvasott a Népújságban,
amelyben a polgármester úr - nyilatkozata alapján – attól fél, hogy az irodájában lévı kihelyezett
dolgok lopás tárgyát képezik. Véleménye szerint elég negatív a cikk. Úgy gondolja, hogy a
késıbbiekben nem kellene így minısíteni Gyomaendrıd lakosságát, fıleg nem a hivatal dolgozóit.
Több ízben kérte, hogy a buszpályaudvar végében lévı leszakadt partszakasz kerüljön helyreállításra,
ugyanakkor a Semmelweis utca Liget fürdıvel szemben lévı útburkolatának helyreállítását is jó
néhányszor szorgalmazta, amely a fürdı felújítása során ment tönkre. Az idegenforgalmi szezon elıtt
ezeket a munkákat jó lenne elvégezni.
Kérdésként tette fel, hogy a parkoló építési kötelezettség miért nem vonatkozik a Kossuth Lajos utcán
nemrégen megnyílt festékbolt üzemeltetıjére. Az utcában üzemelı egyéb boltok, kereskedelmi
egységek elıtt mindenhol van gépkocsi parkoló.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony elmondta, hogy a Fazekasi-Selyem út környezetébıl élı
lakosok közül sokan felkeresték azzal a problémával, hogy a Selyem -Dózsa György úton van egy
mély kátyú, mely életveszélyes, kikerülhetetlen. Kérte az illetékeseket, hogy lehetıség szerint a kátyút
mielıbb javítsák ki.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója az elıtte felszólalók képviselık
kérdésére, felvetésére, az alábbiakban kívánt válaszolni:
- Semmelweis utca Liget fürdıvel szemben lévı útszakaszt Szujó Zsolt osztályvezetı úrral
megtekintették, és megállapították, hogy az út egy része többé-kevésbé Kiss Sándor vállalkozó
építkezése során ment tönkre, sajnos teljesen új alapot kell csinálni az út egy részén.
- A Selyem-Dózsa György úton lévı kátyúzás vonatkozásában megteszi a szükséges intézkedést.
- Tájékoztatni kívánta a Képviselı-testület tagjait és a megjelenteket, hogy Gyomaendrıd Város
forgalomszabályozását a Gyomaendrıdi Rendırırssel és a Szarvasi Rendırkapitányság illetékeseivel
áttekintették. Néhány területet kívánt megemlíteni, ahol változások várható úgy, mint a Kossuth út és a
Hısök út keresztezıdésében lévı gyalogos átkelı forgalom, a Pásztor János úton a kerékpárforgalom,
a Fı-Bajcsy úton lévı kerékpárforgalom, stb. Kérné a Képviselı-testület tagjait, hogy észrevételeiket,
javaslataikat tegyék meg a város forgalomszabályozását illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a Kossuth úti festékbolt üzemeltetıjére is ugyan úgy
vonatkozik a parkoló építési kötelezettség. Annak kiépítési folyamatban van, amit vagy az udvarban,
vagy az utcán alakíthat ki.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselıi felvetésekre válaszolva elmondta, hogy véleménye szerint
a holtágak rehabilitációját, helyreállítását egységesen kellene kezelni.
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Elképzelések és elızetes tervegyeztetések történtek Goda Péter úrral. Bízott abban, hogy az összes
holtág vonatkozásában elıre tudunk lépni idıvel.
A sajtó cikket illetıen – mivel éppen a helyi sajtó írta meg, hogy meglopták a polgármestert, ezért
bátorkodott két baráti vicc után azt mondani, hogy azért viszi haza, hogy valaki nehogy elemelje…
Dr. Farkasinszky Erzsébet az Ultrahang Egyesület elnöke felszólalásában elmondta, úgy érzi,
kötelessége a Képviselı-testület elıtt köszönetet mondani azon személyeknek, akik sikertörténetéhez
hozzájárultak, és anyagi támogatásukkal lehetıvé tették az ultrahangos készülék megvásárlását.
Köszönetet kívánta mondani Gyomaendrıd Város Önkormányzatának a 4 M Ft-os támogatásért.
Polgármester úrnak a pozitív hozzáállása sokat segített, hiszen ezt követıen kereste fel a helyi
vállalkozókat. Dévaványa Város Önkormányzata 400 E Ft, míg Hunya Község Önkormányzata a
nehéz anyagi körülményei ellenére 30 E Ft támogatást nyújtott az ultrahang készülék
megvásárlásához. Az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet 2,2 M Ft-os ÁFA költséget igen kedvezı
7,2-7,5 %-os kamat mellett biztosította. A pünkösd hétvégéjén megrendezett jótékonysági rendezvényt
követıen a készülék teljes vételárát be tudta fizetni. Mindehhez nagy segítséget nyújtott Németh
Dezsı vállalkozó. A rendezvény tiszta bevétele a költségek kifizetését követıen 1,6 M Ft volt. A
Karthagó együttes ingyen lépett fel, kérésük az volt, hogy néhány napig a város lássák ıket vendégül.
A szállást a Hárs Hotel, az étkezést pedig a Bowling Treff Étterem biztosította számukra. Somló
Tamásnak fizetni kellett. Charli Németh Dezsı közeli ismerıse, ezért az ı teljes költségét a vállalkozó
állta. Külön köszönetet kívánt mondani Holubné Hunya Anikónak, aki kérés nélkül jelentkezett és
szervezte Veréb Judit fellépését. A helyi zeneiskola fúvószenekara ébresztette kora reggel a város
lakosságát, majd a Színfolt Mazsorett Csoport vonult fel. A rendezvényen felléptek továbbá a népi és
modern táncegyüttesek egyaránt. A Komédiás Körnek mivel nem volt olyan színdarabja, melyet a
jótékonysági rendezvényen elıadhattak volna, ezért a Katona József Mővelıdési Központban május
19-én jótékonysági estet szervetek, melynek bevételét felajánlották az ultrahang készülék
megvásárlásához. Sajnos összesen 22 fı volt kíváncsi a produkcióra, ebbıl 8 fıt ı vitt magával.
Nagyon sajnálta ezeket a gyermekeket, akik a 14-18 éves korosztályt képviselik, hogy nem teltház
elıtt szerepeltek. Úgy tervezte, hogy beszél a Közösségi Ház vezetıjével, hogy a Komédiás Körnek
szíveskedjen helyet biztosítani és megszervezi, hogy teltház elıtt játszhassanak a gyermekek.
Köszönetet mondott Dr. Csorba Csaba jegyzı úrnak és Dr. Katona Klára ügyvédnek, akik az
egyesületi jogi ügyeit felügyelték, biztosították. Köszönetet mondott Császárné Gyuricza Éva
képviselı asszonynak, aki az egyesült pénzügyi könyvelését végezte. Köszönetet mondott Dávidné
Csontos Mariannak, aki tagja az egyesületnek – szeretnék az ultrahang készülék ÁFA tartalmát
visszaigényelni. Köszönte a város nevében a feledhetetlen tőzijátékot Orbán úrnak. Ezúton mondott
köszönetet azoknak, akik tombolával segítették a rendezvény sikerességét, továbbá köszönetet
mondott azon személyeknek, akik jegyvásárlásukkal megtámogatták az egyesületet, a készülék
megvásárlását. Köszönetet mondott szüleinek és testvérének a segítségükért, akik átvállalták az
otthoni feladatait.
Végül megköszönte Hangya Lajosné bizottsági elnök megható és számára örökké emlékezetes
köszöntı szavait, amellyel a jótékonysági esten a város nevében köszöntet mondott neki ezért a
közösségi tevékenységért.
Az ultrahang készülék vásárlásához 1,5 M Ft hiányzik, ha az ÁFA tartalmat nem tudják
visszaigényelni. Ezúton kérte azon vállalkozókat, hogy akiket nem tudott megkeresni, azok is
járuljanak hozzá a gép megvásárlásához.
Végül Váci Mihály idézetével zárta szavait: „Nem elég a jóra vágyi, a jót akarni kell. És nem elég
akarni, de tenni, tenni kell …”
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte doktornı köszönetnyilvánítását és elmondta, hogy sokat
kell áldozni a jóért. Kívánja, hogy a gyomaendrıdi lakosok és a környékbeli települések lakói egyaránt
megelégedéssel használják a készüléket. Az egyesület elnökének pedig megköszönte ez irányú
jótékony munkáját.
Mivel további képviselıi hozzászólás, bejelentés nem volt, így javaslatot tett az ülés napirendjére.
A meghívóban feltüntetett sorrendet az alábbiak szerint javasolta kiegészíteni, illetve módosítani:
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1.napirendi pontot „A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
rendelet módosítása” tárgyú elıterjesztést javasolta levenni a napirendrıl, továbbá 13.
napirendi pontként a „2005. évben építendı új utak útépítési tervezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyú elıterjesztést javasolta megtárgyalni.
A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrıd Város Környezetvédelmi programja
2. Gyomaendrıdi Rendırırs beszámolója a Város közbiztonsági helyzetérıl
3. Tájékoztató az önkormányzati minıségirányítási program keretében évente megvalósítandó
törvényességi ellenırzés tapasztalatairól
4. Hantoskerti utca építése, TRFC -pályázat
5. Tájékoztató a 2005 évre tervezett belterületi új útépítésekrıl
6. Pályázat földút fenntartására
7. Pályázat az augusztus 20-i rendezvény megtartására
8. A Fı út 81/1. („ENCI”) alatt lévı ingatlanok bérlıi bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
9. Városi Gondozási Központ intézményvezetıjének megbízása eszközbeszerzésre
10. Kis Bálint Általános Iskola informatikai eszközeinek központi közbeszerzése
11. Nemzeti ünnepek rendezése
12. Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetısége Szerbiai Torontálvásárhely várossal
13. 2005. évben építendı új utak útépítési tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
14. 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
116/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 57/2005. (III. 31.), 75/2005. (III. 31.), 77/2005.
(III. 31.), 78/2005. (III. 31.), 79/2005. (III. 31.) és a 80/2005. (III. 31.) KT számú
határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal

1. napirendi pont

Gyomaendrıd Város Környezetvédelmi Programjának véleményezése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Békés Megyei Környezet –és Természetvédelmi Kft.
képviseletében megjelent Dr. Cserei Pál és Mochnács Pál urakat, Gyomaendrıd Város
Környezetvédelmi Programjának készítıit, szakértıit.
Ezt követıen felkérte Dr. Cserei Pál urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
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Dr. Cserei Pál a Kft. ügyvezetıje elıljárójában tájékoztatást adott a program elkészítésének törvényi
hátterérıl, amelyek alapján az önkormányzat megbízást adott a Békés Megyei Környezet- és
Természetvédelmi Kft.-nek a program elkészítésére. Ezt követıen bıvebb tájékoztatást adott a
program tartalmi felépítésérıl, Gyomaendrıd város környezetvédelmi helyzetérıl, a környezetvédelem
alapvetı céljairól a településen, és végül az elvégzendı feladatokról – az általa, mint témavezetı által
elkészített írásos anyag alapján, mely a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
A program utolsó fejezete a környezeti nevelés, melyet a hivatal városüzemeltetési osztályának
vezetıje Szujó Zsolt készített. Fiatal kollega lévén, tudja, hogy mit kellene tenni az oktatási
intézményekben.
Végezetül a legnagyobb természettudósunk, Kán Károly természettudós szavaival köszönte meg a
figyelmet: „Elıször meg kell ismerni a környezetet, ha megismertem a környezetet, akkor
megszeretem a környezetet, ha megszerettem a környezetet, akkor tenni akarok érte..”
A program készítıi nevében megköszönte a felkérést, és sok sikert kívánt annak megvalósításához.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Dr. Cserei Pál úr tájékoztatását, majd elmondta, hogy
Gyomaendrıd Város Környezetvédelmi Programja feltárta az elvégzendı feladatokat, melyek
megoldásra várnak az elkövetkezendı idıszakban.
Felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van kérdésük a programmal kapcsolatban, úgy
tegyék fel.
Csányi István bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a környezetvédelmi program olyan
támpont lesz, mely bemutatja a jelenlegi helyzetet, a célokat, problémákat. Mint ahogy Cserei úr is
említette, vannak olyan dolgok, melyek odafigyeléssel és nagyon minimális ráfordítással
megvalósíthatók lennének. Nagyobb problémát jelentenek viszont azok a feladatok, melyeket
rendeletek írnak elı országosan, viszont megvalósításukhoz a kormány anyagi támogatást nem tud
nyújtani. Ilyen például a holtágak rehabilitációja, amely városunk esetében milliárdos tételt jelent.
Megragadva az alkalmat javasolta a Képviselı-testület tagjainak, hogy olvassák végig Gyomaendrıd
Város Környezetvédelmi Programját, hiszen a program városra vonatkozó dolgai a Képviselı-testületi
munkához a jövıt illetıen támpontot adhat.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság ülésén kb. 40-60 kérdést tett fel a készítık felé,
illetve az ülést követıen személyes egyeztetésre is sor került Dr. Cserei Pál és Szujó Zsolt urakkal.
A programot a végleges jóváhagyás elıtt véleményeztetni kell a Környezetvédelmi Felügyelıséggel,
illetve a Békés Megye Önkormányzatának és a szomszédos önkormányzatoknak is meg kell küldeni.
Felkérte a képviselıket a program elfogadására.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aggasztónak tartotta, hogy a regionális hulladéklerakó telep teljes
beindulásával óriási átmenı forgalom, szemétszállítási dömping várható a város egyes területein.
Véleménye szerint a Környezetvédelmi Program hosszabb távú tervei között szerepeltetni kellene az
elkerülı út megépítésének kérdését, mely az endrıdi és gyomai településrészt egyaránt érinteni fogja.
Évente legalább egyszeri por-és zajmérés fontosságára hívta fel a figyelmet, legalább a Fı és BajcsyZsilinszky úton, ahol nagy a kamionforgalom.
A Bajcsy-Zsilinszky úton jó lenne egy sövényesítési programot elindítani. Úgy érzi, hogy határozottan
szépül a város, mely a parkosításnak köszönhetı. Kertész, építész és környezetvédelmi szakember
dolgozik a városban, mindez látható a város összképén. Városunk elıször 1994-ben pályázott a
„Virágos Magyarországért” díjra. Meglátása szerint ma már sokkal több esélyünk van a díj
elnyerésére, mint akkor volt.
A holtágak gyönyörő festıi környezetet biztosítanak, sajnos a Túraútvonal csak három hónapig járható
az áradások miatt. Jó lenne, ha ezen a 26 km hosszú túraútvonalon belül egy tanösvényt hoznának
létre, mely bázisa lehetne az iskoláknak és óvodáknak egyaránt. A környezeti nevelésért nagyon sokat
kell tenni az óvodától a középiskoláig. Pedagógusként a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
kollégiumában ı végzi a környezeti nevelést. A pénzen kívül ehhez elsısorban jóindulat és akart kell,
mert a gyerekeket a hasznos dolgokra hamarabb rá lehet venni. Jelszavuk: „Ott tégy, ahol vagy!” Kis
lépésekkel is de naponta nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy a földet, amit kölcsönt kaptunk vissza
tudjuk adni, az utánunk jövı generációnak. Ezúton tett javaslatot arra, hogy városi szervezéssel
rendezzenek egy ifjúsági környezetvédelmi versenyt a gyermekeknek, amivel ráirányítják a gyerekek
figyelemét a környezetvédelem fontosságára, a legjobb csapatot pl. egy kirándulással lehetne
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jutalmazni. A gyermekek sokkal fogékonyabban pl. a szelektív hulladék győjtésére is, mint a felnıtt
korosztály, aki még nem ebben nıtt fel. Ehhez szeretne segítséget kérni, illetve szükség esetén
javaslatot tenni.
Dr. Cserei Pál a környezetvédelmi program témafelelıse a képviselı asszony felvetésére elmondta,
hogy a hulladékgazdálkodási program elkészülte elıtt sokat foglalkoztak azzal, hogy a regionális
hulladékszállítással az átmenı forgalom tovább nı a városban. A problémára két megoldás lehetséges,
vagy egy hunyai, vagy egy öregszılıi elkerülı útnak a megépítése. A környezetvédelmi program
tartalmazza, az elkerülı út kérdését is.
Dr. Dávid Imre polgármester fentieket kiegészítve hangsúlyozta, ez idáig azért nem valósult meg az
elkerülı út megépítése, mert nem volt erre vonatkozó pályázati lehetıség. A rövidebb útszakasz
megépítése is és kb. 250-400 millió Ft-ba kerülne.
A Bajcsy-Zsilinszky úton a kerékpárút megépítése tervezés alatt áll, sajnos a sövény és a kerékpárút
nem fér el az úttest mellett. Jelen esetben is az jelentene segítséget, ha az elkerülı út megépülne,
ezáltal jelentısen mentesítenék a várost az átmenı forgalom alól.
Mivel további kérdés, észrevétel a programmal kapcsolatban nem hangzott el, így felkérte a
Képviselı-testület tagjait határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi
Kft. által készített, Gyomaendrıd Város Környezetvédelmi Programját elfogadja, azt további
véleményeztetésre alkalmasnak találja.
Határidı: 2005. július 31.
Felelıs: Szujó Zsolt osztályvezetı
2. napirendi pont

Gyomaendrıdi Rendırırs beszámolója a város közbiztonsági helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Oltyán Sándor alezredes urat, és Paraizs Tamás
fıhadnagy urat, a beszámoló készítıit, majd megkérdezte, van e szóbeli kiegészíteni valójuk az írásos
beszámolóhoz.
Oltyán Sándor alezredes a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy átolvasva a
tájékoztatót, korrektnek és részletesnek találja azt. Hosszú idı óta sok olyan eredményt ért el az ırs,
ami korábban elérhetetlen, teljesíthetetlen lett volna. A tavalyi évben nem volt végzıs hallgatója a
rendırırsnek. A személyi állomány tekintetében alapvetıen az egyenruhás állomány körében történt
változás. 2004. év tavaszán 2 fı járır indított el nyugdíjazást, majd októberben 1 fı körzeti megbízott
kérte áthelyezését korábbi szolgálati helyére. Ezen kívül 1 fı volt illetmény nélküli szabadságon 2004.
májusától novemberéig. A bekövetkezett 3 fıs hiány pótlásaként 2004. júliusától 2 fı fiatal rendır
került az állományba, akik közül idén márciusban 1 fı már elhagyta a testületet. A bőnügyi állomány
2004. augusztus eleje óta teljes feltöltöttséggel (6+1) fı végzi munkáját. Szolgálatszervezéssel elérték
a szükséges feladatok ellátását.
Csökkent az ismertté vált bőncselekmények száma, mely az elızı öt évben 500-800 között mozgott,
az elızı évben 499 volt. Szarvason sajnálatos módon nıtt ez az arányszám. A vagyon elleni
bőncselekmények száma is csökkenést mutat, igaz minimális az arány, 5 %-os. A vagyon elleni
bőncselekményeken belül a lopások száma meghatározó, amely 18 %-os csökkenést mutat, a 2003-as
évhez képest. A betöréses lopásokkal kapcsolatban kívánta elmondani, hogy jelenleg is folyamatban
lévı sorozatjellegő ügy van, amelyben jelenleg 12 gyanúsítottal szemben, kb. 110 rendbeli kocsma-,
víkendház-, valamint lakás- és üzletbetörés miatt folytatnak eljárást.
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A rablások terén a felderítési mutató 80 % fölötti, mely alátámasztja azt, hogy az ilyen erıszakos
jellegő vagyon elleni bőncselekményeket kiemelten kezelik. Kiemelte a kábítószerrel kapcsolatos
bőnügyet, amelyben 30 fıvel szemben éltek vádemelési javaslattal az ügyészség felé.
Véleménye szerint nagyon tisztességesen és sokszor erın felül teljesítenek a rendırség dolgozói.
Ezúton mondott köszönetet Gyomaendrıd Város Önkormányzatának, Polgármester úrnak, a város
lakosságának az együttmőködésért. Továbbá köszönetet mondott az önkormányzatnak a Rendırırs
épületének felújítása kapcsán nyújtott támogatásért.
Az önkormányzat korábbi szóbeli ígéretére alapozva írásbeli kérelemmel éltek a testület felé, melyben
a városban szolgálatot teljesítı rendırök munkájának segítésére robogó megvásárlásához kértek
500.000 Ft összegő anyagi támogatást. /A kérelem az ülés megkezdése elıtt került kiosztásra./
A rendırség, a közterület felügyelı, és a városüzemeltetési osztály évente bejárást tart a városban, a
forgalomirányító táblák kihelyezését, illetve bevonását illetıen, mely ellenırzésre általában május
hónapban kerül sor. A szemle elıtt kb. egy hónappal meghirdették a helyi sajtóban, hogy várják az
észrevételeket, javaslatokat, továbbra is szem elıtt tartva a lakosság biztonságát.
Ezt követıen megköszönte a figyelmet.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Gyomaendrıd város közbiztonsági helyzetérıl
készített beszámolót minden bizottság részletesen megvitatta, melyeken Paraizs Tamás úr a rendırıs
parancsnoka válaszolt az elhangzott kérdésekre, felvetésekre.
Dr. Farkasinszky Erzsébet gyomaendrıdi lakos felszólalásában elmondta, hogy nagyon jónak találta
a beszámolót, de sajnos a személyes tapasztalata nem igazán pozitív a rendırség munkáját illetıen.
Történt ugyanis, hogy május hónapban péntekrıl szombatra virradóra az építkezésének udvaráról
jelentıs értékő építıanyagot (két bála szigetelı anyagot) tulajdonítottak el ismeretlen tettesek. Amikor
szembesült a betöréssel szólt a Rendırségnek, akik kivonultak a helyszínre, de megítélése szerint nem
jártak el kellı körültekintéssel a helyszínelés során. İ ennek hangot is adott, amikor hétfın és kedden
bent járt a rendırırsön, ahol elismeri, hogy provokatívan viselkedett az ott dolgozókkal szemben.
Alezredes úr elmondása szerint a tavalyi évben 499 volt a bőncselekmények száma. Kérdése, hogy ez
a bejelentett, vagy feltárt bőncselekmények száma? Kérdése továbbá, hogy a vagyon elleni
bőncselekmények hány %-a került felderítésre?
A fent említett helyszínelés során elhangzott, hogy a Rendırségnek 20 km benzinpénze van egy
éjszakára. Kérdése, hogy ez valóban így van-e? Ha igen, akkor nagyon szomorúnak és
szégyenteljesnek tartja. Az illetékeseknek el kellene gondolkodni ezen, és meg kellene találni a
segítségnyújtás valamilyen formáját. Annál is inkább, mert a város lakóinak joguk van a biztonságos
zavartalan élethez, hogy biztonságban és jól érezze magát.
Oltyán Sándor alezredes a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a város 2004. évi közbiztonsági
helyzetérıl készült a beszámoló, a doktornı esete pedig 2005-ben történt.
Nincs tudomása arról, hogy 20 km lenne a rendırség éjszakai kerete. Van egy éves keretük, melyet
hónapokra osztanak el, és ha ez nem bizonyul elégségesnek, azt idıben jelzik, amin aztán lehet
módosítani.
Ami a bőncselekmények számát illeti; a 499 esetbıl 48 %-ot derítettek fel.
Hangsúlyozni kívánta, hogy a rendırségnél dolgozó 18-20 fı tisztességesen dolgozik.
Dr. Farkasinszky Erzsébet gyomaendrıdi lakos felszólalásában elmondta, hogy nincs olyan jó a
város közbiztonsági helyzete, mint ahogy azt alezredes úr vázolta. Ugyanis a Dózsa György utca
sarkán a bátyjának a kocsiját már több alkalommal feltörték, lefújták, a Deák Ferenc úton nagyon
zajos az élet. A betörést követıen fogadott egy vagyonırt, aki vigyázott a telkén lévı értékekre.
Vasárnap éjszaka jelezte felém, hogy bemásztak a telkemre és feszegették az ajtómat. Kérdése, hogy
hol vannak ilyenkor a rendırök?
Csányi István bizottsági elnök felszólalásában elmondta, a bizottság ülésén is kérdezte fıkapitány
urat, hogy mit tesz a Rendırség a Fı téren gyülekezı motorosokkal szemben. Meglátása, hogy
napjainkban már nincs tekintélye a rendırnek, mert ha lenne, akkor nem mernének így közlekedni a
fiatalok, mint ahogy azt teszik. Tudva lévı, hogy péntek, illetve szombat éjszakánként diszkó van a
ligeti Pavilonban.
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Ezt a Rendırségnek is tudni kellene, hogy hajnalban ittasan mennek haza a fiatalok, miközben
letördelik a fákat, összetörik az úttesten, a járdán az üvegeket, miért nem tudnak rájuk odafigyelni?
Oltyán Sándor alezredes a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem a Rendırség veszítette el azt a
tekintélyt, hogy nem intézkedik, hanem a családnál kezdıdik a probléma, ugyanis a gyerek azt tesz,
amit otthon lát és hall. Ezért is próbálják már gyermekkorban, adott esetben a DADA program
keretében a szükséges tájékoztatást megadni az arra fogékonyak részére.
A rendırség tudja azt, hogy mikor van vége a diszkónak, de azt is tudni kell, hogy az éjszaka
szolgálatot teljesítı két fı rendır az egész városért felelıs. Ha bizonyos idınél tovább nincs
intézkedése, akkor kapja a bejelentést, és el kell onnan mennie. İrsparancsnok úr intézkedési tervet
készített, hogy ki – mikor – mettıl - meddig helyszínel. Sajnos a két fıbıl egy fınek bent kell az ırsön
tartózkodnia, hogy a bejelentéseket fogadni tudja.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök megkérdezte, ismerve az adottságokat, 1-2 éven belül mi az, ami
alapvetı probléma, személyi- vagy eszközhiány? A szülıi nevelést valóban nem tudják pótolni, de
megítélése szerint az egyéni büntetésnek biztos lenne vissza tartó ereje. Ha a szülı kapna egy csekket
– melyen fel lenne tüntetve, hogy gyermeke milyen összegő kárt okozott a közterületen, biztosan
nagyobb figyelmet fordítana rá.
Oltyán Sándor alezredes válaszában elmondta, hogy Gyomaendrıd város területe széttagolt,
szétszórt. A területhez viszonyítva sajnos nem elég a rendelkezésre álló létszám, a város fejlıdésével
párhuzamosan a rendıri állomány létszáma nem növekedett, amelyre ma sincs lehetıség.
A robogó megvásárlásával üzemanyagot tudnának megtakarítani, az így megtakarított pénzt másra
tudnák fordítani. A robogóval pedig olyan területekre is betudnának jutni, ahová eddig nem, illetve
gépkocsival megközelíthetetlenek voltak. Tény az, hogy a városra a 20 fı kevés, minimum 5-6 fı
plussz létszám nagy segítséget jelentene.
Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, ha már a közeljövıben létszámbıvítésre nincs
lehetıség, akkor a Polgárırség és a lakosság hogyan tudná segíteni a Rendırség munkáját? A lakosság
aktívan szeretné támogatni a rendırség és a polgárırség munkáját, van e erre lehetıség?
Dr. Kovács Béla képviselı megköszönte a rendırség együttmőködését, jelenlétét, amit a rendvédelmi
képzés során nyújtott az iskolának. Köszönte továbbá, hogy a lány kollégiumnál már több ízben is
rendet tettek.
Kérdése, hogy Szarvason az Érparti szılıknél a 60 km-es táblát nem lehetne 70 km-re cserélni?
Csányi István bizottsági elnök kérdése, hogy Szarvason a 44-es fıútra rákanyarodva a benzinkútig
miért 50 km-es tábla van, miért nem 60-70 km-es? Véleménye szerint ezt semmi sem indokolja.
Oltyán Sándor alezredes elmondta, hogy a belterületi utak egy része az önkormányzathoz tartozik,
Szarvason a helyszíni bejárás alkalmával kezdeményezték az 50 km-es táblának a bevételét.
Egyébként a gépkocsivezetık miatt van 50 km-es korlátozás. Nem önkormányzati út vonatkozásában
a közútkezelı felé kell kérelemmel élni.
A Polgárırséggel jó a Rendırség kapcsolata, sokat segítenek munkájuk során, de véges az ı idejük is,
hiszen munka után és család mellett nem járhatják a várost egész éjszaka.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a fent elhangzottakat elmondta, hogy igyekezett a város
segíteni a Rendırség munkáját. Több mint 20 fı a Polgárırség taglétszáma. Az önkormányzat
támogatást nyújt, mely szerint rendelkezésre áll a LADA NIVA gépkocsi és a benzint az
önkormányzat fizeti.
Bíráljuk a Rendırséget, de amikor a bizalmi indexeket olvassuk, látható, hogy a Rendırség jó helyen
áll.
Kérné, hogy péntekrıl szombatra virradó éjszaka, mely kritikus, nyújtson segítséget a Rendırség. A
Kner térrıl este 20 óra elıtt vittek el 8 db díszfát.
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Nehéz a családokra ilyen irányban hatni. A kisebb lopások tekintetében nem történik bejelentés. Elítéli
a rendırségi alkalmazottak 38 évesen történı nyugdíjazását, hiszen amikor hatékonyabban tudna
dolgozni, megköszöni a rendırség a munkáját.
További kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy elsıként a
beszámolóval kapcsolatban hozzák meg határozatukat, majd a Szarvasi Rendırkapitányság
vezetıjének kérelmére figyelemmel javasolta, határozatban rögzíteni, miszerint Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete a 2005 évi költségvetése tartalék keretének terhére 500.000 Ft pénzbeli támogatást
biztosít a Gyomaendrıdi Rendırırsön szolgálatot teljesítı rendırök munkáját segítı robogó vásárlás
céljára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaendrıdi Rendırırs által,
Gyomaendrıd Város közbiztonsági helyzetérıl készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2005. évi költségvetése tartalék keret terhére
500.000 Ft pénzbeli támogatást nyújt a Gyomaendırdi Rendırırsön szolgálatot teljesítı
rendırök munkáját segítı robogó megvásárlása céljából.
Határidı: 2005. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
ifj. Dógi János, Knapcsek Béla és Czibulka György képviselık távoztak az ülésrıl, a jelenlévı
képviselık száma 14 fı./
3. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati minıségirányítási program keretében évente megvalósuló
törvényességi ellenırzés tapasztalatairól
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az oktatási év II. félévében a gimnáziumnál a zeneiskolánál
és a családsegítı központnál történt ellenırzés, amely során megállapításra került, hogy az
intézmények a vizsgált tanügyi dokumentumokat, a tanulói adatokat a jogszabályoknak megfelelıen
kezelik.
A Humánpolitikai bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és javasolta annak elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati
Minıségirányítási Program keretében a 2004/2005. tanév II. félévében a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál, a Városi Zene- és Mővészeti Iskolánál
valamint a Városi Családsegítı Központnál lefolytatott törvényességi ellenırzésrıl készített
tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
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4. Napirendi pont
Hantoskerti utca építése, TRFC- pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a pályázat keretei között a Hantoskerti utca 582 méter
hosszon és 3,5 méter szélességben szilárd burkolatának megépítése valósulhatnak meg. A beruházás
költsége 16 millió Ft, az igényelt támogatás 15 millió Ft, a saját erı pedig 1.6 millió Ft.
Kérte a képviselıket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett, „a decentralizált szakmai programok 2005. évi – a rendelkezésre
álló 295 millió Ft keret terhére – támogatásának elnyerésére” kiírt pályázati felhívás alapján a
pályázati felhívás 3. jogcímére – Belterületi kiépítetlen közúthálózat – a „Hantoskerti utca
szilárd útburkolatának megépítésének” támogatásának elnyerésére.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a saját erıt, 1 673 540 forintot a 2005. évi
költségvetésébıl 4/2005. (II.25.) KT számú rendeletében meghatározott keretbıl biztosítja.
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati díjat, az igényelt támogatás 5 ezrelékét (75
310 Ft), Gyomaendrıd Város Önkormányzata biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (%):
Saját erı (%):

16 735 403 Ft
15 061 863 Ft
1 673 540 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2005. május 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. Napirendi pont
2005. év II. félévében útalappal és 2006. évben aszfalt záróréteggel ellátandó új belterületi utcák
(utak) kiválasztása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a bizottság a május 9-i rendkívüli ülésén döntött annak a 26
utcáról, amelyek útépítési szándékát támogatják, illetve javasolják. Az útépítés viszont csak azon
utcák esetében fog megvalósulni, ahol az utcatársulási szándéknyilatkozat 67 %-ban meg lesz. A
tervek szerint az utcánkénti költségkalkulációi június közepére készen lesz, így az érintett körzeti
képviselık június végére összegyőjthetik a társulási nyilatkozatokat. İszre elkészítik az útalapot, és a
jövı év tavaszán kerülne rá az aszfaltburkolat.
Ezen útépítések megvalósulásával lesznek olyan városrészek, ahol minden utca szilárd burkolattal lesz
ellátva, de az egyéb kis utcákból álló városrészek is sokat lépnek elıre ezen a téren.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte, hogy az építendı utcákat úgy szintezzék be, hogy ne legyen
probléma a csapadékvíz elvezetéssel.
Dezsı Zoltán képviselı észrevételezte, hogy a Hantoskerti út vonatkozásban a bekerülési költség
eltérı az elızı napirendi pont és a jelenlegi elıterjesztésben; kérdése, hogy melyik összeg a valós.
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Szujó Zsolt osztályvezetı válaszolva elmondta, a pályázat szerinti összeg azért ennyi, mert ott a teljes
útalapot kicserélnék, ugyanakkor tartalmaz bizonyos tartalékot is, a másik változat szerint, pedig a már
meglévı - zúzott kıvel korábban megszórt - útalapra kerülne rá a további útszerkezet, ami nyilván
nem kerül annyiba.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a számítások szerint a tervezett 166 millió Ft bekerülési
költségbıl 33 millió Ft a lakosok által befizetendı hozzájárulás, a maradék 133 millió Ft-ból az idén
25-30 millió Ft rendelkezésre áll, míg jövıre a 100 millió Ft-nak a felét tudjuk biztosítani, a másik
felére pedig ha szükséges hitelt veszünk fel.
További hozzászólás nem volt, a képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
122/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
2005. május 9.-i rendkívüli ülésén kiválasztott és elfogadott belterületi utcák (utak) -2005.
évben elkezdendı és 2006. évben befejezendı- útépítési szándékát támogatja, és felhatalmazza
a polgármestert a kiválasztott 26 db belterületi lakóút tervezési munkáira vonatkozó szerzıdés
megkötésére.
Határidı: 2005. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
A Diófa utca, Álmosdomb utca (Öregszölö) és a Kocsorhegyi út, mint földutak fenntartásának
támogatására pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a FVM pályázati kiírása szerint lehetıség van pályázni a
földutak fenntartására. Önkormányzatunk a Kocsorhegyi út, az öregszılıi Diófa utca és a szintén
öregszılıi Álmosdomb utca fenntartásnak (gréderezés, vízelvezetı árok készítése/karbantartása,
kátyúk megszüntetése, feltöltés) minısülı munkáinak megvalósításához kívánja igénybe venni az
FVM támogatását. A beruházás bruttó költsége 5 millió Ft, igényelt támogatás a nettó költség 40 %-a
1.66 e Ft, a saját erı pedig 3.5 millió Ft.
Az érintett területen kialakult áldatlan állapoton szeretnének ez által javítani.
Kérte a képviselı-testületet támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a
Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium „A termelésbıl kivont termıföld pótlása, a termıföld
rendeltetésszerő hasznosítása, valamint a mezıgazdasági termıterület csökkenésének
mérséklése érdekében” pályázati felhívására a Diófa utca, Álmosdomb utca (mindkettı
Öregszılı), valamint a Kocsorhegyi út, földutak fenntartásnak minısülı (gréderezés,
vízelvezetı árok készítése/karbantartása, kátyúk megszüntetése, feltöltés) munkáinak
támogatására.
Önkormányzatunk a saját forrást, a munkák közvetlen, áfa nélküli önköltségének 60
százalékát, + Áfa-t, 3.521.727 forintot 2005. évi költségvetésébıl 4/2005. (II.25.)
KT számú rendeletében meghatározott keretbıl biztosítja.
A beruházás bruttó költsége (100%) :
A beruházás Nettó költsége:
ÁFA(25%):
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5.189.119 Ft
4.151.295 Ft
1.037.824 Ft

Igényelt támogatás (Nettó költség 40%-a):
Saját erı (Nettó költség 60%-a, + ÁFA):

1.660.518 Ft
3.528.601 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı. 2005. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. Napirendi pont
Augusztus 20-i rendezvény- TRFC pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a pályázatban az augusztus 19-21-i városi rendezvények
lebonyolítására kérnénk 2.397.792 Ft támogatást. A rendezvény programtervezete az elıterjesztésben
olvasható. Eredményes pályázat esetén egy színvonalasabb mősor megrendezésére kerül sor.
Kérte a képviselıket a pályázat benyújtásának támogatására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett, „a decentralizált TRFC szakmai programok 2005. évi – a
rendelkezésre álló 295 millió Ft keret terhére – támogatásának elnyerésére” kiírt pályázati
felhívás alapján a pályázati felhívás 1. jogcímére – Idegenforgalmi fejlesztések – a 2005. évi
Szent István napok lebonyolításának támogatásának elnyerésére.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a saját erıt, 1.598.528 forintot a 2005. évi
költségvetésébıl 4/2005. (II.25.) KT számú rendeletében meghatározott keretbıl biztosítja.
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati díjat, az igényelt támogatás 5 ezrelékét (12.000
Ft), Gyomaendrıd Város Önkormányzata biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
Igényelt támogatás (60%):
Saját erı (40%):

3 996 320 Ft
2 397 792 Ft
1 598 528 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2005. május 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. Napirendi pont
Fı u. 81/1. („ENCI”) alatt lévı ingatlanok bérlıi bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményezı bizottságok javaslata, hogy a szerzıdések
egységesen 2005. december 31. napjáig kerüljenek meghosszabbításra, a bérleti díj módosítása nélkül.
Az ingatlan vonatkozásában a fı cél annak minél elıbbi értékesítése.
Kérte a képviselıket támogassák a bizottságok javaslatát.
A képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd,
Fı út 81/1 szám alatti ingatlan bérlıinek a bérleti szerzıdéseit a következı feltételek mellett
meghosszabbítja:
Megnevezés
Bérleti szerzıdés lejárta
„Enci” irodaépület, UWYTA Kht.
2005. december 31.
„Enci” bolt, Maurer János
2005. december 31.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdések
meghosszabbítására.
Határidı: 2005. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Városi Gondozási Központ vezetıjének megbízása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a javaslat szerint az intézmény vezetıjét bíznák meg az
újonnan épülı Mirhóháti u. 8. sz. alatti Idısek Otthona közösségi és kiszolgáló helyiségei eszközeinek
berendezési tárgyainak beszerzésével, melyek összege 8.7 millió Ft. A pénzügyi elszámolás a hivatal
pénzügyi osztályának feladata.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Gellai Jószefnét, a Városi Gondozási
Központ intézmény vezetıjét a Mirhóháti út 8. szám alatti Idısek Otthona közösségi és
kiszolgáló helységei eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzésével, melynek összege 8,7
millió Ft.
Határidı: 2005. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola informatikai eszközei központi közbeszerzése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola Hısök úti épület felújítás beruházás része még a
tantermekbe a bútorok illetve a szükséges informatikai eszközök beszerzése. Az informatikai
eszközöket célszerő a központosított közbeszerzéshez való csatalakozással megvásárolni, mivel az idı
rövidsége miatt, kicsi az esély arra, hogy szállítóképes kivitelezıt találjanak. A központosított
közbeszerzésnél a gépek minısége lényegesen jobb, mint amit a beszállítók tudnának adni.
A Képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti épületének beruházása keretében
a beruházási okiratban szereplı beépítésre kerülı informatikai hardver és szoftver eszközöket
a Központosított közbeszerzéshez való önkéntes csatlakozással szerezze be.
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Határidı: 2005. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. Napirendi pont
Nemzeti ünnepek rendezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményezı bizottságok javaslata szerint megbíznák Dr.
Kovács Béla képviselıt, hogy a városi nemzeti ünnepek szervezésérıl, a jövıbeni gyakorlatáról
egyeztessen a helyi párt és civilszervezetekkel, amely során külön vitassák meg, hogy a május 1. és az
augusztus 20. ünnepek mintáját követve jövıre a nemzeti ünnepeink is –akár évente felváltva – csak
egy helyszínen kerüljenek megrendezésre.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Dr. Kovács Bála képviselıt, hogy a városi
nemzeti ünnepek jövıbeni szervezési módjáról, a szónokok kiválasztásának elveirıl és
jövıbeni gyakorlatáról egyeztessen a helyi párt és civil szervezetekkel. Az ünnepek
mősorszervezési szempontjait az iskolák érintett pedagógusai és a város közmővelıdési
szakemberei bevonásával alakítsák ki. Az egyeztetések során külön kerüljön megvitatásra
annak a lehetısége, hogy a május 1. és augusztus 20. ünnepek mintáját követve 2006-tól a
Nemzeti Ünnepeink is – akár évente felváltva - csak egy helyszínen kerüljenek még
színvonalasabban és méltóbb módon megrendezésre. Az elsı évben március 15-ére az endrıdi
városrész, október 23-ára a gyomai városrész kerüljön meghatározásra az ünnepség
helyszíneként.
Határidı: 2005. november 15.
Felelıs: Dr. Kovács Béla képviselı
12. Napirendi pont
Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetısége a Szerbiai Torontálvásárhely várossal
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Dr. Ágoston Sándor gyomáról elszármazott dévaványai lakos
javasolta ennek a testvérvárosi kapcsolatnak a kialakítását. Dr. Ágoston Sándor könyve megírása során
többszöri levélváltás során került kapcsolatba a város vezetıivel, akik részérıl fogadókészség van a
kapcsolat kialakítására. A település lakóinak 55-60 %-a magyarnyelvő.
A véleményezı bizottságok javaslata, hogy egy kölcsönös ismerkedı látogatás erejéig vegyék fel a
kapcsolatot Torontálvásárhellyel, a testület 2005 évi programját figyelembe véve a II. félévben
invitálják meg a város delegációját egy személyes kapcsolat kialakítása és a város bemutatása céljából.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a Képviselı-testület 2005. évi programját figyelembe véve a II. félévben
Gyomaendrıd Városába invitálja a Szerbiai Torontálvásárhely Delegációját személyes
kapcsolat kialakítása és városunk bemutatása céljából.
Határidı: érelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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13. Napirendi pont
2005. évben építendı új utak útépítési tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az 5. napirendi pontban a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatást adott arról, hogy az év II. felében melyik utcák megépítését,
és tervezését hagyták jóvá. A 23 utca tervezési munkái hozzávetıleg 3 millió Ft-ot tesznek ki, tehát
közbeszerzési eljárás köteles.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a testületnek az elıkészítı munkacsoportot és a
bíráló bizottságot meg kell választani.
Felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslat szerint hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/2005. (V. 26.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 23 db belterületi lakóút engedélyes és ajánlattételi
tervdokumentációjának; a Fı úti autóbuszmegállóhely áthelyezésének és a Népligeti parkolók
és buszmegálló kialakításának engedélyes terv elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
Elıkészítı Munkacsoport tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Béres János
Szujó Zsolt
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
2. A Képviselı-testület a tervezı kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Dr. Dávid Imre
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
Szujó Zsolt
A Képviselı-testület Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
alapján felhatalmazza a Bíráló Bizottságot a tervezı kiválasztására irányuló döntés
meghozatalára.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2005. június 30.
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt, a Polgármester tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés
keretében kerül sor.
 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetése ügyében érkezett fellebbezés
 Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2004 évi mérlegbeszámolója
 Gyomaendrıdi Liget Fürdı Kft. 2004. évi mérlegbeszámolója
 A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat
elbírálása
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Bejelentés hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést
bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jenei Bálint
Hitelesítı

Kovács Mihály
hitelesítı
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