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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. június 30-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Csíkné Timár
Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Knapcsek
Béla, Dr. Kovács Béla, Rau József, Tímárné Kozma Ágnes és Véháné Szedlák
Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Lévai Éva és Szujó
Zsolt osztályvezetık, Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó,
Az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
érdeklıdı állampolgárok,
Jakucs Mária és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület megjelent tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, a hivatal osztályvezetıit, az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottakat, és valamennyi
érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 19 fıs testületbıl jelen volt 16 fı. Kovács
Mihály jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, míg Jenei Bálint és Császárné Gyuricza Éva
képviselık késve fognak érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Rau József és Véháné Szedlák Ildikó képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl.
A Dél-Alföldi Fejlesztési Tanács 14.5 millió Ft-al támogatta a szúnyoggyérítésre benyújtott
pályázatunkat. Ez az összeg kevesebb, mint amit igényeltünk, de bízunk abba, hogy az idıjárás
kedvezı lesz, és az elnyert támogatás, valamint a költségvetésbe erre a feladatara szánt összeg együtt
elegendı lesz. Sajnos a társult önkormányzatok nem mindegyike rendelkezik a szükséges saját erıvel,
ezért elıfordulhat, hogy a társulás év közben felbomlik, esetleg jövıre újra kell indítani. További
gond, hogy sok holtági egyesület sem vállalta fel a költségek 80 %-át, amit az önkormányzat nem tud
átvállalni, így a szúnyoggyérítés kevésbé lesz hatékony.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács a Selyem út és a Fazekasi út útépítésére benyújtott
pályázatunkra 49.990 e Ft támogatást ítélt meg. Ezáltal a Selyem úton az útépítés az új szakasztól
teljes hosszában elkészülhet, és bízik abban, hogy jövıre az Ipari Park útjára való rácsatlakozással
teljes egészében tehermentesíteni tudják a város Fı útját, gyorsítva illetve balesetmentesítve ezzel a
közlekedést.
Az utakat érintıen problémának tartotta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervben a megyei, térségi utak
fejlesztése háttérbe szorult, ami hosszú távon gondot fog jelenteni.
A Polgármesteri Hivatal átalakítása megkezdıdött, egy helyre kerül majd az okmányiroda, a hatósági
osztály. Az akadálymentesítést nagy részben meg tudják valósítani.
Az Ipari Parknál a területegyeztetés, a terület csere megtörtént, a földhivatali bejegyzés megtörténik,
illetve a végleges szerzıdés aláírásra kerül.
Az új szippantó kocsi megvásárlásra került, 26 millió Ft összegben.
A soron következı ülésre kerül elıterjesztésre azon utak felsorolása, amelyek aszfaltozásra kerülnek.
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További polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd az
érdeklıdıket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk, kérdésük.
Czibulka György képviselı hozzászólásában felvetette, hogy a Vásártéri lakótelepen a régi
kenyérgyári bolt elıtt évek óta árulják a dinnyét nem a legkulturáltabb körülmények között, amit sok
esetben kifogásolnak a lakók, a bolt dolgozói, és a szomszédos zöldség-gyümölcs bolt tulajdonosa.
Neki komoly hatósági elıírásnak kell megfelelni, ahhoz, hogy a boltot üzemeltethesse, ezzel szemben
van, akire ez nem vonatkozik.
Dezsı Zoltán képviselı ismételten a Semmelweis utca állapotára hívta fel az érintettek figyelmét,
mint ahogy tette ezt a legutóbbi üléseken is már nem egyszer. A gépjármő és az autóbusz forgalom
miatt, szinte lehetetlen a közlekedés a fürdı bejárata elıtti szakaszon. Sok esetben fél órákat kell várni,
arra, hogy a buszról leszálló tömegtıl és a gépjármővektıl tovább lehessen haladni.
A fürdıt látogatók közül sokan megkérdezték, hogy a liget felıli bejáró miért nincs nyitva, csak a
fıbejártnál lehet bemenni, ahol a kerékpárokat nem lehet biztonságosan letárolni, a pénztárnál pedig
sok esetben 20 percet kell sorba állni, fıleg, ha egy buszos társaság érkezik.
Sokan kérdezték továbbá, hogy a fürdıt alapító tábla hová került elhelyezésre, a felújított fedett fürdı
épületén – sehol nem látható.
A legutóbbi bizottsági üléseken tájékoztatás hangzott el arról, hogy a Magyar Államkincstár
felajánlotta az önkormányzatnak a Sallai úti volt Hazafias Népfront, illetve a Kossuth úton a volt
Rendırségi épületet. Kérdése, hogy van e a felajánlásról, annak feltételeirıl írásos dokumentáció.
A hét folyamán jelentıs mennyiségő híranyag jelent meg Gyomaendrıdrıl a Békés Megyei Hírlapban.
Meglepı volt számára, hogy semmi új hírt, információt nem tartalmazott, jó egy évvel ezelıtt is ezeket
olvashatták. Kérdése, hogy mindez, csak reklám, tájékoztató, vagy riport mősor, mert csak annyi volt
feltüntetve, hogy az önkormányzat segítségével valósult meg ez a megjelenés.
A Munkácsi utca végén lévı holtágból elég jó darabon markológéppel kiszedték a nádat a part tövén.
Volt e valakinek erre engedélye, és ha igen mi indokolta ezt. Ugyanakkor nagymennyiségő építési
törmelék lett bedózerolva a partig. A horgászok közül sokan kifogásolják ezt a tevékenységet.
A Bajcsy u – Mirhóháti út sarkán a volt „Lakatos Nyomdánál” a régi kerítés elbontásával kb. 25 méter
hosszan az út szélén lévı sövényt is kivágták. Miért került erre sor, ki adott erre engedélyt? Inkább
ültetni kellene, pótolni a kiszáradt sövényt nem kivágni azt, ami az évek folyamán szépen megnıtt.
Szerepe van az út mellett lévı sövénynek, hiszen védi a gyalogosokat az útról felcsapódó sártól.
Furka Sándor a Liget Fürdı kft. ügyvezetıje a fürdıt érintı kérdésekre, felvetésekre válaszolva
elmondta, az említett tábla a gyógyászati részen van kifüggesztve. A parkolás valóban nagy gondot
jelent a fürdı elıtti útszakaszon. Fıleg az autóbuszok miatt van probléma, keskeny az utca, a két
oldalán leparkoló gépjármővektıl nehezen fér el. Az elmúlt napokban a kialakított parkolóban
elvégezték a felfestést, így bízik abban, hogy ez segíteni fog, rendezettebb lesz a parkolás.
A ligeti bejáratot a héten megnyitották a fürdılátogatók elıtt, a forgalom most már indokolttá tette. A
gond ennél a bejáratnál, hogy nincs beléptetı rendszer, ami miatt elég körülményes a pénztár
üzemeltetése. Ma már a beléptetı minden fürdınél elıírás, emiatt volt is gondjuk a hatósággal.
A kerékpárok számára mind két bejáratnál van kialakított tároló, szerinte elegendı mennyiségő, ahol
biztonságosan lehet tárolni.
/Jenei Bálint képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Szújó Zsolt a Városüzemeltetési osztály vezetıje elmondta, az említett holtágon hínártalanítást
végzett az önkormányzat a Halászati Szövetkezettel, a holtág üzemeltetıjével közösen. Tudomása
szerint nád arról a területrıl nem lett levágva.
Lipták Judit a Békés megyei Hírlap képviseletében hangsúlyozta a városról megjelent híranyagot az
önkormányzat fizette, így természetesen beleszólása volt abba, hogy milyen cikk, információ jelenjen
meg.
Dr. Dávid Imre polgármester további reagálásként hangsúlyozta, a fürdı körül felmerülı gondokat,
problémákat igyekszik a város mielıbb megoldani, a kezdeti nehézségeken túl kell jutni, ezért a város
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lakóinak is kicsit toleránsabbnak kellene lenni. Egy önkormányzati képviselınek pedig nagyon jól kell
tudni, hogy az önkormányzat mi mindent megtesz a fürdıért, annak környezetéért, hogy az idelátogató
fürdızık minél elégedettebben távozzanak innen. A képviselı úr emlékezetébe ajánlotta, hogy az
autóbusz parkoló építésére 30 millió Ft-ot különítettek el a város költségvetésébe.
Az Államkincstártól csak szóbeli megkeresés érkezett, arra vonatkozóan, hogy a két ingatlant
elfogadja ez az önkormányzat, amennyiben azt felajánlják.
A Bajcsy út- Mirhóháti út sarkán a sövény a balesetveszély elkerülése érdekében került kivágásra,
zavarta az utcából kikanyarodó gépjármőveket a kilátásban.
A fürdı alapító tábla nincs meg, a fedett fürdı felújítása során eltőnt, amennyiben a képviselı-testület
úgy gondolja a tábla pótlásának nincs akadálya.
Ami az újságban megjelent híranyagot illeti, azért az tartalmazott új híreket is, mint például
Tourinform Iroda üzemeltetésében bekövetkezett változás, a Mirhóháti úton épülı új 31 lakásos
idısek otthona, új utak építése stb…
Befejezésként arra kérte a képviselı urat, hogy ha már úgy is részt vesz valamennyi bizottság ülésén,
úgy kérdéseinek, észrevételeinek egy részét ott szíveskedjen feltenni, fıleg, ha azokban az adott
bizottság esetleg illetékes is lenne.
Dezsı Zoltán képviselı kérte az illetékeseket, hogy mindenképpen nézzék meg a Munkácsi út végén a
holtág partján lévı állapotot. Az utca végén lebontottak egy alsóépületet, aminek a maradványát a
partig bedozeroltak, a lakók elmondása szerint pedig markoló géppel kiszedték a part mellıl a nádat.
A sövény kivágását érintı kérdésére kapott választ nem tudta elfogadni, ugyan úgy zavarhatja a
kilátást más utcáról történı kikanyarodáskor is, mivel az egész Bajcsy út végig van ültetve.
A megyei sajtóban megjelent híranyagot illetıen arra akart célozni, hogy az Ipari Park kapcsán úgy
lett tájékoztatva az olvasó, hogy ott új dolog történik. A Világgazdaság 2004. július havi számában
megjelent egy cikk a gyomaendrıdi Ipari Parkról, hogy az elsı betelepülı megvásárolta a számára
szükséges területet, amelyen a befektetı a következı év tavaszára 100-150 fı számára biztosít új
munkahelyet. Ezzel szemben az említett területen a mai napig semmi nem történt. Nyilván, hogy a
települési képviselık többé – kevésbé de tájékozódnak a városban történı fejlesztésekrıl,
eseményekrıl. Azzal azonban nem értett egyet, hogy többször ugyan arról a dologról – fizetett
híranyagban – félre vezessék az újság olvasóit.
Megítélése szerint képviselıként bár kinek jogában áll részt venni a bizottsági üléseken, azt, hogy ott ı
mikor és milyen kérdést tegyen fel, senki ne határozza meg számára. Ahhoz, hogy ı egy-egy témában
felelısségteljesen tudjon dönteni a testületi ülés alkalmával, szüksége van arra, hogy a bizottsági
üléseken kellı információkhoz jusson.
Lipták Judit a megyei sajtó képviseletében hangsúlyozta, a településeket bemutató oldalakon az
önkormányzatok nem a lakosságot tájékoztatják, hanem a többi település felé mutatkoznak be.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a megyei újságban nem arról az ipari park területrıl van szó,
ami a 2004-ben a Világgazdaságban megjelent. Az abban említett beruházás azért nem valósult meg,
mert a befektetı az igényelt pályázati támogatásokat akkor nem kapta meg. Ezt újból megismételte, és
a támogatás függvényében kezdi majd meg az építkezést. A megyei újság a közelmúltban
gabonatároló céljára értékesített, illetve a Henkel cég által már megvásárolt területrıl írt.
Véleménye szerint mindkét dolognak hírértéke van, amelyeknek egyrészt a lakosság, másrészt a
megyei gazdasági élet szempontjából is jelentısége van. A híranyag értékét illetıen pedig, a többi
országos napilap és egyéb hirdetési újság hirdetési árát tekintve, a Békés Megyei Hírlap a legolcsóbb,
ráadásul a megye egyik legolvasottabb lapja.
Babos László képviselı az illetékesek figyelmébe ajánlotta, hogy a liget területét érdemes lenne
áttekinteni, és ahol indokoltnak látszik oda a parkolást tiltó táblákat elhelyezni.
A Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatosan kérdezte, hogy az általa tett javaslatoknak mi lett a sorsa,
beépítették e azokba a javaslatokba, amit aztán az önkormányzat küldött meg a megyei közgyőlés
elnökének.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, azok a képviselıi javaslatok, amelyek szorosan beillettek a
nemzeti fejlesztési tervbe természetesen bekerültek az önkormányzati javaslatba.
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A legutóbbi szakmai egyeztetésen a megyei közgyőlés elnöke megköszönte az önkormányzatoknak a
beérkezı javaslatokat, ugyanakkor külön kiemelte, hogy a megye helyzete az útépítések tekintetében
nem túl szerencsés, ezért külön kérte az önkormányzatokat, hogy egy ismételt írásbeli megkereséssel
adjanak hangot ennek fontosságának.
Czibulka Gyögy képviselı felvetésére elmondta, a közterületek rendjérıl szóló helyi rendelet
módosítása jelen ülés napirendjei között szerepel. Ami az idényjellegő gyümölcs, burgonya stb.
közterületen történı árusítását illeti, a kereskedıi oldalnak is meg van a maga igaza, viszont tudni kell,
hogy a lakosság részérıl is igény van erre az olcsó ellátás miatt, ezért nem lenne szerencsés
egyértelmően megtiltani a közterületen történı árusítást. Természetesen azzal egyet kell érteni, hogy
ezek az árusítók is kötelesek a normális és kulturált körülményeket biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a jelenlévı érdeklıdıket, kívánnak e napirendi pontok
elıtt hozzászólni.
Hozzászólás nem volt, így az ülés napirendjére tett javaslatot. A meghívóban szereplı napirendet
javasolta kiegészíteni és 31. napirendként a Kner Imre Gimnázium kollégiumának felújítása – CÉDE
pályázat módosítása tárgyú elıterjesztést, továbbá 32. napirendként Tájékoztató az E-ON Tiszántúli
Áramszolgáltató Rt. fellebbezésérıl iparőzési adó ügyben tárgyú elıterjesztést megtárgyalni. Javasolta
továbbá, hogy a napirend sorrendjét annyiban változtassák meg, hogy 23. napirendet 6. napirendként,
illetve a 24. napirendet 7. napirendként megtárgyalni.
Megkérdezte a képviselıket van e észrevételük a napirendre tett javaslatra, esetleg ettıl eltérı
javaslatuk.
A Képviselı-testület hozzászólás nélkül, az ülés napirendjére tett javaslatot 17 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A 2005 évi költségvetési rendelet módosítása
2. A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló rendelet
módosítása
3. Szociális építı brigád által nyújtott szolgáltatásokról szóló rendelet-tervezet
4. Közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
5. Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségének beszámolója
a fıbb munkaerı-piaci jellemzıirıl
6. Fónagy László kérelme
7. GazdaHolding Kft. kérelme
8. Tájékoztató az önkormányzat I-V. havi pénzügyi teljesítésérıl
9. Tájékoztató a 2004 év II. félévében végzett belsı ellenırzésekrıl
10. 2005 évi Állami Számvevıi ellenırzés
11. A Kner Emléktér beruházás pénzügyi elszámolása
12. Garbel Trade Kft. pályázat benyújtásával kapcsolatos kérelme
13. Csárdaszállási Ált. Iskola és Óvoda valamint a Rózsahegyi K. Ált. Iskola
társulásban történı mőködtetése
14. Rózsahegyi K. Ált. Iskola alapító okiratának módosítása
15. Városi Családsegítı Központ alapító okiratának módosítása
16. Szmola Kht., a Napsugár Óvodák fenntartójának kérelme
17. Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák
nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
18. Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
19. Gye, Apponyi u. 24/c és az Október 6. ltp. 1/A/IV./13. szolgálati bérlakások
bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
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20. Szolgálati bérlakások iránti kérelmek
21. Szolgálati bérlakásokra bérlıkijelölés biztosítása a Békés Megyei RendırFıkapitányság részére
22. Miszlai Sándor és felesége bérlakás megvásárlására vonatkozó kérelme
23. Gye, Losonczi u. 16. sz. alatti szociális bérlakás megvásárlására vonatkozó
kérelem
24. Vodova János területvásárlásra vonatkozó kérelme
25. Tim-Truck Kft. területvásárlásra vonatkozó ajánlata
26. Tájékoztató lakásépítési, vásárlási és bıvítési támogatásra benyújtott kérelmek
elbírálásáról
27. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás tevékenységérıl
28. Tájékozató a vitatott földper alakulásáról
29. Tájékoztató a Liget Fürdı mőködéséhez közvetett módon kapcsolódó
adóbevételekrıl
30. Dr. Fekécs Tünde székhelyváltozásának bejelentése
31. Kner Imre Gimnázium kollégiumának felújítása – CÉDE pályázat módosítása
32. Tájékoztató az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. fellebbezésérıl iparőzési adó
ügyben
33. Bejelentések
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta az érdeklıdıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az
akadálymentesítés elutasítás ellen benyújtott fellebbezést, a rendkívüli gyermekvédelmi /beiskolázás/
támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása miatt érkezett fellebbezést, és az
adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása elleni fellebbezést
zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület.
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket.
Hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület a jelentést egyhangú 17 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 259/2004.(IX.30.), 41/2005.(II.24.),
43/2005.(II.24.), 46/2005.(II.24.), 54/2005.(III.7.), 70/2005.(III.31.), 72/2005.(III.31.),
74/2005.(III.31.),
101/2005.(IV.28.),
102/2005.(IV.28.),
129/2005.(V.26.),
133/2005.(V.26.) KT. sz. határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadja.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
A 2005 évi költségvetési rendelet módosítása
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a
rendelet-tervezetbe a legutóbbi módosítás óta született testületi döntések hatásai, valamint a különbözı
alapok, pályázatok és beruházások költségvetéssel összefüggı módosításai vannak megjelenítve.
Összegszerően; a módosítások a bevételi fı összeget 120 millió Ft-al, a mőködési kiadásokat 57 millió
Ft-al a felújítási kiadásokat 15 millió Ft-al, míg a fejlesztéseket 63 millió Ft-al növelik. A tartalékok
összegét pedig 14.9 millió Ft –al csökkentik. A költségvetési mérleg egyensúlya a harmadik módosítás
után sem teljes, de lényeges változás következett be a két korábbi módosítás óta.
A bizottság nevében javasolta a képviselıknek a rendelet megalkotását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2005.(…….)KT. rendeletét
a 2005 évi költségvetésrıl szóló 4/2005.(II.25.)Kt. rendelet módosításáról
/ Knapcsek Béla képviselı távozott a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
2. Napirendi pont
A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló rendelet módosítása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a közoktatási törvény módosításával
megváltoztak az alapfokú mővészetoktatási intézményeknél a térítési díj és tandíj fizetési kötelezettség
feltételei. Az iskola által nyújtott szolgáltatások csak térítés díj ellenében vehetık igénybe. Ez azt
jelenti, hogy eddig a csoportos képzés esetében biztosított térítési díj kötelezettség meg fog szőnni,
ugyanis normatív állami támogatást csak akkor kap az iskola, ha térítési díjat szed be. A fizetési
kötelezettség a következı tanévtıl lesz érvényben, a díjak mértékét a rendelet-tervezetben szerepelı
táblázat mutatja. Az iskola jelenlegi tanulóinak lehetıségük van arra, hogy akár két mővészeti ágra is
járjanak térítési díj ellenében, ami átlagosan 5.000 Ft-ot jelent, tanulmányi átlagtól függıen.
Ez a változás a városban mőködı két mővészeti iskolának komoly gondot fog jelenteni a jövıben,
fıleg ott, ahol a pedagógiai programba be van építve a mővészeti oktatás.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában a
rendelet megalkotásra kérte fel a képviselıket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2005.(…….)KT. rendeletét
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályiról szóló 19/1996.(IX.30.)Kt rendelet
módosításáról és kiegészítésérıl
3. Napirendi pont
Természetbeni szociális támogatás építı kapacitás biztosításával
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, néhány szóban tájékoztassa a
jelenlévıket az elıterjesztés lényegérıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, egy új ellátási forma – szociális építı brigád által nyújtott
szolgáltatások – bevezetésérıl van szó, amely korlátozott ideig él, amíg az ehhez szükséges anyagi
források, - pályázaton elnyert támogatásból – a Városi Gondozási Központ rendelkezésére állnak.
Az intézmény Orosháza város gesztorságával benyújtott pályázaton támogatást nyert, a szociális
ágazatban olyan foglalkoztatások megteremtésére, akik jelenleg koruk és iskolai végzettségük miatt
kiszorultak a munkaerı piacról. Ezen a pályázaton belül lehetıség van arra, hogy négy fı szakmunkás
igénybevételével olyan brigád kerüljön kialakításra, amely segíti az intézmény munkáját, és a házi
szociális gondozás keretén belül az ingatlan karbantartásával kapcsolatos munkákat elvégezi. Mivel ez
egy természetbeni segítségnyújtásnak minısül, a jogosultság feltételeit önkormányzati rendeletben kell
leszabályozni. Mivel a brigád kapacitása véges, így elsıdlegesen a már gondozásban részesülı
személyek segítését hivatott megvalósítani.
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A brigád által olyan építési munkák elvégzésére van lehetıség, amelyek nem építési engedély
kötelesek, a jelentısebb értékő karbantartási munkáknál az anyagköltséget az igénybe vevınek kell
biztosítani. Az eljárási szabályok szerint a kérelmet a Humánpolitikai osztályra kell benyújtani, majd a
jogosultságot a polgármester határozattal állapítja meg a gondozási központ és az építés hatóság
javaslata alapján.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd hozzászólás hiányában kérte
a képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2005.(…….)KT. rendeletét
szociális építı brigád által nyújtott szolgáltatásokról
4. Napirendi pont
Közterületek rendjérıl szóló 19/2004.(IV. 29.)KT rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal felülvizsgálta a megyei
önkormányzatok közterületek rendjérıl szóló rendeleteit. Gyomaendrıd vonatkozásában az volt az
észrevétele, hogy a hatáskör címzettjének a jegyzı helyett vagy a polgármestert, vagy az illetékes
bizottságot kell megnevezni, mivel ez szervesen illeszkedik a közterület tulajdonosi pozíciójának
gyakorlásához. Tekintve, hogy ezeket az engedélyeket általában idényjellegő tevékenységekre szokták
kiadni, ezért az elıkészítık javasolják, hogy a polgármester legyen a hatáskör címzettje- értelem
szerint a kiadmányozási jog gyakorlása ennek megfelelıen polgármesteri hatáskörbe kerül.
Alapvetıen a közterület foglalási engedélyek két nagy csoportra oszthatóak, egyik az idıszaki
árusítási tevékenységhez, a másik a különbözı építésekhez kapcsolódó engedélyek. Probléma fıleg az
idıszaki árusításokkal, illetve a vendéglátó egységeknek a közterületre történı kitelepülésével szokott
elıfordulni. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottságnak ezzel kapcsolatban az volt az
álláspontja, hogy amennyiben a közterület rendeltetésszerő használatát nem sérti az árusító
tevékenység, abban az esetben az engedély kerüljön kiadásra határozott idıre.
Kérte a képviselıket, hogy a fentiekre is figyelemmel alkossák meg a rendeletet.
Hozzászólás hiányában a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására, a szavazás
elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2005.(…….)KT. rendeletét
a közterületek rendjérıl szóló 19/2004.(IV.29.) KT rendelet módosításáról
5. Napirendi pont
Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségének beszámolója a fıbb
munkaerı-piaci jellemzıirıl
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Tímárné Búza Ilonát a Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi
Kirendeltségének vezetıjét, majd kérte, amennyiben van szóbeli kiegészíteni valója, úgy tegye meg.
Tímárné Búza Ilona elmondta, örömmel vette tudomásul, hogy a képviselı-testület napirendre tőzte
és megtárgyalja a város foglalkoztatási helyzetét. Az írásos beszámolót annyiban kívánta kiegészíteni,
hogy a napokban elkészült a megyei helyzetkép – a munkaügyi központ honlapján megtekinthetı –
amelyben megyei szinten a gyomaendrıdi kirendeltségnél legmagasabb az alkalmi munkavállalói
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könyvbe beragasztott bélyegek száma. Ugyanakkor megyei szinten nálunk a legalacsonyabb a tartós
munkanélküliek száma, amelyhez nagyban hozzájárul a város önkormányzata, hiszen a közcélú,
közhasznú foglalkoztatással megelızhetı, hogy valaki tartós munkanélkülivé váljon.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólást, majd további tájékoztatásként elmondta,
hogy a város a további jó partneri kapcsolat fenntartása, valamint a gyomaendrıdi kirendeltség
megtartása érdekében kedvezı feltételek mellett felajánlja a Kossuth úti 32. sz. alatti ingatlant a
munkaügyi központi épület céljára. A lehetıségrıl tájékoztatták a munkaügyi központ megyei
vezetıjét, de ez idáig válasz nem érkezett.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem hangzott el, a beszámolót egyhangú 16 igen szavazattal
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Munkaügyi Központ
Gyomaendrıdi Kirendeltségének beszámolóját a fıbb munkaerı-piaci jellemzıirıl
elfogadja.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a munkaügyi központnak a beszámolót, és további
eredményes együttmőködést kívánt.
6. Napirendi pont
Fónagy László kérelme
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, Fónagy László
Nyárszegi u. 11. sz. alatti lakos vételi szándékkal fordult az önkormányzathoz, - önkormányzati
tulajdonú – jelenleg zöldterületként funkciónáló – 1270 m2 nagyságú terület megvásárlását illetıen.
A bizottság a kérelem megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy a kért terület felének értékesítését
javasolja 700 Ft/m2 vételár mellett, kizárólag építési telekként.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Fónagy László kérelmezıt, kíván e reagálni a bizottsági
javaslatra.
Fónagy László elmondta, a vételi szándékát annak tudatában nyújtotta be, hogy ez a terület nem
tartozik a beépítési kötelezettség alá. Az ingatlan elhelyezkedését tekintve már most is egy sőrőn
beépített terület, ha ezt még tovább beépítik még zsúfoltabbá válik, nem marad zöldterület. Ha ezt a
kötelezettséget elıre tudta volna, úgy elıször a rendezési terv módosítását – a terület kivételét kérte
volna a testülettıl.
A bizottság által javasolt vételárat korrektnek tartotta.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, jelen vételi szándéknál az érvényben lévı rendezési
tervet kell, hogy figyelembe vegyék, amely szerint a beépítési kötelezettséget el kell rendelni.
Megkérdezte a kérelmezıt, hogy ezen feltételek alapján továbbra is fenntartja e a vételi szándékát.
Fónagy László kérelmezı elmondta, a területre ilyen feltételekkel nincs szüksége, építeni arra nem
akar. A vételi szándékát az indokolta, hogy bár közterület, de mivel a lakóingatlana mellett van évek
óta ı tartja rendben, rendszeres nyírja füvet, ezért gondolta, hogy megpróbálja tulajdonába
megszerezni.
A vételi szándékát ezen feltételek tudatában visszavonta.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel Fónagy László nyilatkozatára javasolta a kérelmet levenni
a napirendi pontról.
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A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Fónagy László kérelme tárgyú
elıterjesztést levette a napirendrıl, tekintettel arra, hogy Fónagy László
Gyomaendrıd, Nyárszegi u. 11.sz. alatti lakos visszavonta az önkormányzati
tulajdonát képezı 3542/4 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására vonatkozó vételi
szándékát.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy a következı napirendként a Miszlai Sándor és
Miszlainé Hímer Anita kérelme tárgyú elıterjesztést tárgyalják meg.
7. Napirendi pont
Miszlai Sándor és Miszlainé Hímer Anita kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Miszlainé Hímer Anita kérelmezıt, majd elmondta, Miszlai
Sándor és felesége szeretnék megvásárolni az általuk bérelt Október 6. ltp. 1/A épület 2/7 sz. lakást,
melyet korábban már eladásra meghirdetett az önkormányzat. Az akkori feltételek szerint a 3.872 e Ft
vételár 20 %-át kellett volna megfizetni a szerzıdés aláírásakor, a fennmaradó vételár hátralék
megfizetésének idıtartama pedig 10 év, amely kamatmentes. Nevezettek kérelmükben kérik, hogy a
korábbi feltételektıl eltérıen a testület járuljon hozzá, hogy a szerzıdés aláírásakor a vételár 10 %-át
kelljen megfizetniük, míg a fennmaradó részt 10 év alatt fizetnék meg kamatmentesen.
A véleményezı bizottságok a kérelmet megtárgyalták, és javasolták az adásvétel feltételeinek
megváltoztatását, és a hozzájárulás megadását.
Megkérdezte a képviselıket, majd a kérelmezıt van e kérdésük, hozzászólásuk.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd az abban foglaltakra
figyelemmel felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Miszlai Sándor és Miszlainé Hímer Anita vevık
kérelmének helyt adva hozzájárul ahhoz, hogy az általuk bérelt, az önkormányzat tulajdonát
képezı 3409 hrsz.-ú, Gyomaendrıd, Október 6 ltp. 1/A épület 2/7 sz. lakás adásvételi
szerzıdésének megkötésekor a 3.872 eFt vételár 10%-át fizessék meg.
A fennmaradó 90 % vételárhátralék megfizetésének idıtartama változatlanul 10 év, amely
kamatmentes.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete 227/2004.(VII.29.)KT. sz. határozatában szereplı a
lakóingatlan adásvételét érintı egyéb feltételek változatlanok.
Határidı: 2005. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. Napirendi pont
GazdaHolding Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Kft. képviseletében megjelent Szedoglavics István urat,
majd a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a Kft. az endrıdi településrészen a vásártér területébıl
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1000-2000 m2 területet kíván megvásárolni, ahol gázolajtöltı állomást kívánnak elhelyezni, melyen a
környékbeli gazdák és gazdálkodók jelentıs árkedvezménnyel tudnának gázolajat vásárolni. Továbbá
zöldség-gyümölcs depót, lerakatot létesítenek.
A véleményezı bizottságok a kérelem megvitatása során úgy foglaltak állást, hogy javasolják a kért
terület értékesítését, melynek nagysága 2000 m2-nél kisebb nem lehet, 700 Ft/m2 + ÁFA eladási áron.
Megkérdezte a Kft. képviselıjét fenntartja e a vételi szándékát ezen feltételek mellett. ----- Igen.
Szedoglavics István a Kft. képviselıje néhány szóban bemutatta a Kft. tevékenységét.
A Kft. 2004-ben alakult három alapító taggal. Több dologgal is kívánnak foglalkozni, de elsısorban
egy országos hálózatban gázolaj ellátó rendszert építenének ki, 200-300 mobil kúttal, fıleg azokon a
településeken, ahol nagy földterületeket mővelnek a gazdák. Korszerő technikával, kártyaleolvasóval,
on-line összeköttetéssel, amelyre további tevékenységet is fel tudnának építeni – zöldség-gyümölcs
felvásárlási hálózat, mobil kommunikáció stb. Amennyiben a mobilkút rendszer kiépülne, úgy a MOL
áraktól 13-14 Ft-al olcsóbban tudnák adni a gázolajat, továbbá visszaigénylési lehetıséget is
nyújtanának a gazdáknak, 1-2 héten belül az Áfát visszakapnák. A gázolajvásárlásra nem csak azon
gazdáknak lesz lehetıségük, akik csatlakoznak a gazdarendszerhez, hanem bár kinek, aki a tagsági díj
befizetésével belép ebbe a rendszerbe. A tagsági kártyával nem csak a településen, hanem az
országban bárhol, ahol ilyen mobil kút létesül, lehetıség van a tankolásra. Továbbá a belépı
gazdáknak még ingyenes telefonálási lehetıséget is biztosítanak ezen hálózaton belül.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd felkérte a képviselıket, hogy
a fentiekre figyelemmel hozzák meg döntésüket, a határozati javaslat szerint.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GazdaHolding Kft. 5159/13 hrsz-ú 5 ha 413 m2
terület vásártér mővelési ágú ingatlant érintı vételi szándékára beadott kérelmére az alábbi
ajánlatot teszi.
1/ Az ingatlan fajlagos vételára: bruttó 700 Ft/m2.
2/ A kialakítandó telek mérete 2000 m2-nél kisebb nem lehet.
3/ A telkeken csak felszíni gázolajtöltı állomást, illetve gyümölcs depót, lerakó tároló helyet
építhet,
4/ A telkeken mezıgazdasági, vállalkozói, állattartó tevékenységet nem folytathat,
5/ A szükséges közmő és közmőpótló berendezések létrehozása a vevıt terheli,
6/ A telek-átalakítás ( megosztás ) valamint az " Általános rendezési terv és szabályozás "
módosításának költségei a vevıt terhelik,
7/ A jelenlegi 443-as fıútvonalról rendelkezés álló lecsatlakozás helyett új lejáró
engedélyeztetése és létesítése a vevıt terheli.
8./ Az adásvételi szerzıdés megkötése elıtt az építtetı nyújtsa be az épületek és építmények
elhelyezésére vonatkozó egyszerősített vázlattervet a Városfenntartó és Környezetvédelmi,
illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságok felé.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a végleges döntését a GazdaHolding Kft. által
benyújtott vételi ajánlatot követıen hozza meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az ajánlatát a képviselı – testület döntés
kézhezvételétıl számított 15 napig tartja.
Határidı: 2005. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrıd Város Önkormányzat 1-5 havi pénzügyi teljesítésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a tájékoztató intézményenként bemutatja, hogy a mőködési
támogatás hogyan alakult az 1-5 hónap folyamán.
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A tájékoztatót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és javasolta annak elfogadását.
Hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselı-testület figyelemmel a bizottság javaslatára egyhangú 16
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a ”Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
Tájékoztató a 2004 év II. félévében végzett belsı ellenırzésekrıl
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Palotás Károlyné belsı ellenırt, majd megkérdezte, van e
szóbeli kiegészíteni valója az írásos tájékoztatóhoz.
Hozzászólás nem volt, így felkérte Csíkné Timár Évát mondja el a tájékoztató lényegét.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a belsı ellenır által végzett
ellenırzés kiterjedt a vizsgált intézményekben a különbözı nyilvántartások vezetésére, a költség
nemenkénti felhasználására – túlórák, bérszerkezet, létszámkérdésekre. A jelentés tartalmát
valamennyi intézmény vezetıje megismerte, azokra reagált, a kisebb eltérések korrigálásra kerültek. A
Városi Gondozási Központnál szükség volt nagyobb volumenő intézkedésekre, amelyek nagy része
megvalósult, azokról jelentés készült, a többire az utóellenırzés keretében fognak visszatérni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elismeréssel szólt a belsı ellenırzési jelentısrıl, mivel abból a
képviselık nagyon sok hasznos szakmai információhoz jutottak az intézmények mőködtetését, a
foglalkoztatást, a normatíva felhasználást és az ellátottak számának alakulását tekintve.
Dezsı Zoltán képviselı észrevételezte, hogy az ı anyagából hiányzik a jelentés 17-22 oldala.
További érdemi hozzászólás nem volt a képviselı-testület a jelentést 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2004. év II. félévének belsı ellenırzéseirıl szóló
elıterjesztés tájékoztatót elfogadja.
A Városi Gondozási Központnál az utóellenırzés lefolytatását 2006. elsı félévében el kell
végezni.
Határidı: azonnal
11. Napirendi pont
2005 évi Állami Számvevıi ellenırzés
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselık figyelmébe ajánlotta az ÁSZ igazgató-helyettesének
tájékoztató levelét, amely a napirendi ponthoz kapcsolódóan került kiosztásra. Felkérte Dr. Csorba
Csaba jegyzı urat röviden tájékoztassa a jelenlévıket az elıterjesztés lényegérıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az Állami Számvevıszék a 2004 évi normatív támogatás
igénylésének és elszámolásának végrehajtását ellenırizte a Kis Bálint Általános Iskolánál, valamint a
Városi Gondozási Központnál.
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Ez utóbbi intézmény esetében a normatíva igénybevételénél megállapított szabálytalanság miatt
alakult ki véleményeltérés az önkormányzat és az ÁSZ között. Ennek lényege, hogy a megyei
feladatellátás miatt az intézménynek járna a plusz normatíva, illetve a mőködési engedélyben
meghatározott létszámokat hogyan kell figyelembe venni. A vonatkozó kormányrendelet alapján 5 %os eltérésre van lehetıség, amit nem mindegy, hogy mihez számolják. Lehet úgy, hogy az intézmény
rendelkezésére álló összes férıhely arányában számolják a %-os arányt, vagy úgy, hogy az egyes
mőködési engedélyekben meghatározott egységekre számítódik az 5 %-os határ. Az intézmény
valamint a belsı ellenırzés véleménye szerint az egészre megállapított férıhely tekintetében kell az
5%-os határt figyelembe venni, amely esetben jogosulatlanul nem hívott le normatívát az intézmény.
Viszont, ha az egyes egységekre vetítjük a férıhelyet, akkor eltérés volt, többlet normatíva lett
igénybe véve. Az ezzel kapcsolatos vélemény eltérésünket az ÁSZ a szóban forgó levelében nem
fogadta el, a jogosulatlanul igénybe vett normatívát vissza kell fizetni. A levél kézhezvételét követıen
a 2. 948.000 Ft visszafizetésre került.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd érdemi hozzászólás
hiányában felkérte a képviselıket a jelentés tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az ÁSZ ellenırzésrıl készült jelentést a benyújtott
észrevétellel kiegészítve tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
12. Napirendi pont
A Kner emléktér megvalósításának pénzügyi elszámolása 2002-2005
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés részletesen bemutatja a kner emléktér
megvalósításának fázisait, és a beruházás költségösszetételét. A végleges bekerülési összeg 39.340 e
Ft.
A témához kapcsolódóan elmondta, sajnálatos módon az utóbbi hetekben ismeretlen tettesek jelentıs
számú értékes virágot és örökzöldet loptak el a város közterületeirıl.
Felkérte a képviselıket, hogy fogadják el a beruházás megvalósításáról készült pénzügyi elszámolást a
határozati javaslat szerinti tartalommal.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Kner tér 2002–2005. év közötti
megvalósításáról készült pénzügyi elszámolást az alábbiak szerint:
támogatások összesen:
GKM támogatás:
NKÖM
Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus támogatása:
MVH-SAPARD támogatás:
önkormányzati saját erı:
beruházási összköltség:
Határidı: azonnal
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bruttó 22.706 E Ft (57,7%)
bruttó 4 000,0 E Ft
bruttó 600,0 E Ft
bruttó 18 105,2 E Ft
bruttó 16.635 E Ft (42,3%)
bruttó 39.340 E Ft (100%)

13. Napirendi pont
Garbel Trade Kft., mint az Ifjúsági Tábor üzemeltetıjének kérelme pályázat benyújtásával
kapcsolatosan
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Bélteki Jánost és Béltekiné Pallagi Emesét a tábor
üzemeltetıit, majd megkérdezte, kívánnak e hozzászólni.
Bélteki János hangsúlyozta, az írásos kérelmükben is leírták, illetve a bizottság elnökök a
polgármester úr, jegyzı úr egy helyszíni szemle alkalmával meggyızıdhettek arról, hogy a
pályázatukban négy évre vállalt beruházásból ez idáig mi mindent megvalósítottak, amit novemberre
szeretnének befejezni. Igény van a téli táborra, már most vannak edzıtáborra helyfoglalásai január,
február hónapra. A kérelemben említett ROP pályázat elnyerése esetén további 30 millió Ft értékő
beruházásra nyílna lehetıség – akadálymentesítés, a tábor körbekerítése, gondnoki apartman építése,
és egy 50 kerékpárból álló szolgáltatás létrehozása. A beruházási érték 50 %-át a ROP biztosítaná, míg
a másik 50 %-ot saját erıbıl vállalnák biztosítani. Hangsúlyozta, hogy a 15 millió Ft-ot akkor is
vállalja a Kft., ha nem nyernek a pályázaton. Mindehhez annyit kérnek az önkormányzattól, hogy az
üzemeltetési szerzıdést további 10 évvel hosszabbítsák meg.
Dr. Csorba Csaba jegyzı el kívánta mondani, hogy a pályázat benyújtásával az önkormányzat vállal
bizonyos mellék kötelezettségeket, amelyek egyrészt segítik a pályázat megvalósítását, másrészt
garanciát is jelent, amit az üzemeltetési szerzıdés meghosszabbításával kapcsolatos szerzıdésben kell
leszabályozni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a pályázati célkitőzések nem valósulnak meg, abban az
esetben az önkormányzatnak kell helyt állni, ami adott esetben szerzıdésfelbontó tényezınek minısül.
Tehát ez plusz terhet jelent az önkormányzatnak, de legalább annyiban erısítik is a garanciális
kötelmeket.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, az említett helyszíni szemle során meglepıdve tapasztalták,
hogy az üzemeltetı által 4 évre vállalt beruházásokból az elmúlt két hónap alatt mennyi mindent
megvalósítottak. Mindez azt bizonyítja, hogy a Kft. komolyan veszi ezt a vállalkozást, illetve azt,
hogy a tábort olyan szintre kell fejleszteni, amikor sokkal magasabb igényeket is ki tudnak elégíteni.
Mindezek alapján az a kérelmük, amit ennek ellentételezéseként kér a Kft. reálisnak tekinthetı, egy
ilyen komoly beruházásnál, amibıl a város is profitálni tud a megnövekvı idegenforgalom
következtében.
Az ügyrendi és jogi bizottság javasolta a 10 évre történı szerzıdéshosszabbítást, amit egy ilyen
bizalmat megalapozó munka után véleménye szerint el lehet fogadni.
Csányi István bizottsági elnök szintén elismeréssel szólt a Kft. eddigi tevékenységérıl, a táborban
látottakról. Hosszú évek óta most elıször olyan látványos fejlesztést hajtottak, illetve hajtanak végre,
amely minden szempontból megfelel a mai igényeknek, követelményeknek.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság szintén javasolta a 10 éves szerzıdéshosszabbítást,
annál is inkább, mert ahogy a tábor üzemeltetıje hozzászólásában kinyilatkozta; akkor is vállalják a 15
millió Ft értékő további beruházást, ha a pályázatuk nem nyer. Erre figyelemmel javasolta az I.
határozati javaslatból a „pályázat pozitív elbírálása esetén” feltételt törölni.
/ Knapcsek Béla képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı. /
További észrevétel, hozzászólás nem volt, Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a javaslatokat az I.
határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolta módosítani.
A képviselı-testület a Garbel Trade Kft. által benyújtandó a „Turisztikai fogadóképesség javítása”
címő ROP 1.2-es pályázattal, az abban megvalósítandó célokkal egyetért, az támogatja.
A képviselı-testület az érvényben lévı bérleti szerzıdést további tíz évre meghosszabbítja,
amennyiben a Kft. a 15 millió Ft értékő beruházást saját erıbıl megvalósítja. A felek a bérleti
szerzıdés meghosszabbításának feltételeit külön szerzıdésben szabályozzák, amely a képviselıtestület október havi ülésre kerül beterjesztésre.
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A képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy az Ifjúsági Tábor
beterhelhetıségéhez szükséges igazolásokat szerezze be. Továbbá a Képviselı-testület garanciát vállal
a pályázatban foglalt beruházás megvalósításáért.
A képviselı-testület a módosítást egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a Garbel Trade Kft. által benyújtandó a „Turisztikai
fogadóképesség javítása” címő ROP 1.2-es pályázattal, az abban megvalósítandó célokkal
egyetért, azt támogatja.
A képviselı-testület az érvényben lévı bérleti szerzıdést további tíz évre meghosszabbítja,
amennyiben a Kft. a 15 millió Ft értékő beruházást saját erıbıl megvalósítja. A felek a bérleti
szerzıdés meghosszabbításának feltételeit külön szerzıdésben szabályozzák, amely a
képviselı-testület október havi ülésre kerül beterjesztésre.
A képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy az Ifjúsági Tábor
beterhelhetıségéhez szükséges igazolásokat szerezze be.
A Képviselı-testület garanciát vállal a pályázatban foglalt beruházás megvalósításáért.
Határidı: azonnal
14. Napirendi pont
A Csárdaszállási Általános Iskola és Óvoda valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon társulásban történı mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, a két intézmény
együttmőködési megállapodást kötne óvodai és általános iskolai feladatellátásra, határozatlan idıre.
Az elképzelésrıl a csárdaszállási önkormányzat közmeghallgatást tartott, ahol azt az érintettek
elfogadták, mert hosszú távon így látják biztosítottnak az iskola fenntartását a településen. Az
elıterjesztés mellékletét képezı megállapodás-tervezet tartalmazza az együttmőködés feltételeit.
Megkérdezte a képviselıket, az érdeklıdıket kívánnak e hozzászólni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı további tájékoztatásként el kívánta mondani, hogy a témát még egy
fordulóban meg kell tárgyalni a testületnek. A végleges döntéshozatal elıtt a szakmai egyezetéseket le
kell folytatni, az iskolák alkalmazotti közösségeinek véleményét ki kell kérni, illetve szakértıi
véleményt kell beszerezni, akinek állást kell foglalnia arról, hogy ez a megoldás biztosítja- e az adott
tevékenység, szolgáltatás megfelelı színvonalon történı további ellátását. Továbbá szükség van a
megyei önkormányzat egyetértésére, aki ennek az elképzelésnek a megyei oktatási tervbe való
illeszkedését vizsgálja.
A vélemények, egyetértések meglétét követıen a társulási megállapodás-tervezet a testület júliusi
ülésére kerül újból elıterjesztésre, mivel ezeket a szervezeti átalakításokat szeptember 1. napjára
rendezni szükséges.
Kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 17 igen
szavazattal egyetértett a határozati javaslatban leírtakkal, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti
együttmőködési megállapodást köt Csárdaszállás Község Önkormányzatával 2005.
szeptember 01.-tıl határozatlan idıre óvodai és általános iskolai feladatellátásra.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert a megállapodás megkötésére.
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II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli az Ipszilon
Pedagógiai Intézettıl a közoktatási intézmények tervezett átszervezésével kapcsolatos tanügyigazgatási szolgáltatást.
Határidı: azonnal
15. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a fenti döntésbıl következıen szükséges az iskola alapító
okiratát módosítani, az intézmény telephelyeként meg kell jelölni a csárdaszállási általános iskola
épületét.
Kérte a képviselıket, támogassák az iskola alapító okiratának módosítását.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthon 289/1999.(X. 28.)KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
- Az alapító okirat 2./ pontja „Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:” szövegrész
kiegészül a „telep” szóval, valamint az alábbi ötödik francia bekezdéssel:: „- általános
iskolai oktatás: Csárdaszállás, Arany J. u. 2”
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidı: azonnal
16. Napirendi pont
Városi Családsegítı Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az intézményvezetıje kérte az alapító okirat módosítását a
fenntartó önkormányzattól.
A Szociális törvény módosítása a korábban ismert szociális alapszolgáltatásokat kibıvítette a szociális
információs szolgáltatással. A Városi Gondozási Központhoz hasonlóan ezt a szolgáltatást kívánja az
intézmény is felvállalni a profiljához illeszkedı területeken. A szolgáltatást felsıfokú szociális
végzettségő személy végezné. A szolgáltatás nyújtás célja, hogy a törvényben meghatározott illetve
egyéb a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık
megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségérıl, és igénybevételükkel kapcsolatos
szabályokról.
A képviselı-testület az intézmény alapító okiratának módosításával egyhangú 17 igen szavazattal
egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ a
10/1998. (I. 29.) KT számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
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- Az alapító okirat 4. pontja az alábbi új 4.2. ponttal egészül ki, értelemszerően az alapító
okirat jelenlegi 4.2. pontjának számozása 4.3-ra, az alapító okirat 4.3. pontjának számozása
4.4.-ra változik:
„4.2. Szociális információs szolgáltatás TEAOR 8532 tevékenysége körében:
Részletes tájékoztatást nyújt:
- a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatban
- a helyben igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások körérıl, feltételeirıl és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrıl
- a helyben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások elérhetıségérıl és igénybevételük
módjáról
- ifjúsági ügyekben”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
MÁK felé jelentse.
Határidı: azonnal
(Ifj. Dógi János, Rau József képviselık távoztak az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 15 fı).
17. napirendi pont
Szmola Kht. a Napsugár Óvodák fenntartójának kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Szmola
Magdolna a Szmola KHT. képviselıje, mint a Napsugár Óvodák fenntartója kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselı-testülethez, melyben kéri, hogy az általa benyújtott pályázathoz szükséges önerıt
támogatásként biztosítsa számára az Önkormányzat. Indoklásként elıadta, hogy normatíva
visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ezért az önerıt vállalni nem tudja. Valószínőnek tartja, hogy a
mőanyag ablakok és a homlokzat javítása miatt egy-kétszázezer forinttal többe fog kerülni, mint
amilyen összeggel számoltak.
A Bizottság Elnökök és az érintett bizottságok megtárgyalták az elıterjesztést, és nem támogatják
Szmola Magdolna, a Szmola Kht. képviselıjének kérelmét, tekintettel, arra hogy a 2005. évi
költségvetés tartalékai között nincs szabad felhasználású pénzeszköz megtervezve.
Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasítja Szmola Magdolna, a
Szmola Kht. képviselıjének pályázati önerı biztosítására irányuló kérelmét, tekintettel arra,
hogy a 2005. évi költségvetés tartalékai között nincs szabad felhasználású pénzeszköz
megtervezve.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Általános iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztésbıl is kitőnik,
hogy az intézmények egymással egyeztettek a nyári nyitva tartás idıpontját illetıen. A nyári szünidı
idejére lehetıség lett volna étkeztetésre bizonyos pénzeszközök szerzésére.
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Sajnálatos módon a hét folyamán jelent meg a rendelet a gyermekek nyári ellátásával kapcsolatban. A
Gyámhivatal és a Városi Családsegítı Szolgálat 18 éves korig megszervezte a hátrányos helyzető
gyermekek nyári étkeztetését.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a hátrányos helyzető gyermekek nyári étkeztetésével
kapcsolatos minisztériumi rendelet megjelenését megelızıen egy megyei Gyámhivatalos felmérésre
került sor, melybıl megállapították, hogy kik azok a gyermekek, akik jogosultak a nyári étkeztetésre.
Kétféle módon lehet megoldani az étkeztetést, egyrészt melegíthetı ételek biztosításával, másrészt
konyhai kapacitás biztosításával. Kb. 150 gyermek, aki az ellátásra rászorult. Részben a Gondozási
Központ (aki a fızést és a kiszállítást biztosítja) és a Fészek Panzió konyhájának az igénybevételével
történik az étkeztetés biztosítása. Az érintett személyeket a Gyámhivatal határozatban fogja értesíti az
ellátásra való jogosultságról és annak idıpontjáról. Elsısorban a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülık kapják meg ezt a lehetıséget.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kiegészítés nem hangzott el, felkérte a képviselıket
határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
I.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Napközi konyhájának nyári nyitva tartásának szüneteltetését 2005.
június 13.-tıl augusztus 31.-ig.

II.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Diákotthon Napközi konyhájának nyári nyitva tartás
szüneteltetését 2005. június 13.-tıl augusztus 31.-ig.

III.

A Képviselı-testület a közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda

Nyitva tartás szünetel

Kossuth úti – Százszorszép Óvoda

augusztus 01-tıl augusztus 19-ig

Vásártéri Óvoda

augusztus 02-tıl augusztus 21-ig

Napsugár Óvodák
Selyem úti –Pitypang Óvoda

július 04-tıl július 29-ig
augusztus 01-tıl augusztus20-ig

Blaha úti –Csemetekert Óvoda

július 01-tıl augusztus 04-ig

Polyákhalmi úti – Tulipános Óvoda

június 27-tól augusztus 19-ig

Jókai úti –Margaréta Óvoda

Július 11-tıl augusztus 01-ig

Határidı: azonnal
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19. napirendi pont
A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a társulási megállapodás
módosítását az tette indokolttá, hogy a többcélú kistérségi társulások keretén belül a pályázat
benyújtásra került. Hosszas egyeztetések után lezárult, hogy milyen területeken lehet együttmőködési
feladatokat ellátni. Ezek alapvetıen: egészségügy, belsı ellenırzés, adminisztrációs feladatok ellátása,
illetve az oktatás. Megítélése szerint sajnos azon feladatokat illetıen, melyekben szükség lett volna, az
együttmőködés, nem jött létre, ilyen pl. a gyermekjóléti feladatoknak az ellátása, és a szociális
gondozás területén a jelzırendszer kialakítása. Mindez nem városunkon múlott, hiszen minden
együttmőködésben partnerek lettünk volna az elızetes egyeztetések során. Békés város nem kívánta
feláldozni saját intézményi ellátási rendszerét, hiszen szerzıdéses kapcsolattal biztosítja a
gyermekjóléti feladatok ellátását.
A Társulási Tanács 2005. június 2-i ülésén tárgyalta a közös feladatellátást. Olyan feladatot kellett
kijelölni, amelyben valamennyi település részt tud venni, és jelenleg nem igényel fejlesztési forrást,
mert ellenkezı esetben csökkenteni kellene a már megigényelt – egyéb feladatra szánt – támogatási
igényt.
A Társulási Tanács tagjai úgy ítélték meg, hogy a társulás e feladatot a szociális intézményi ellátás
hozzáférésének segítése révén valósíthatja meg. A mezıberényi és a gyomaendrıdi önkormányzat
fenntartásában lévı idısek otthonával, valamint a békési önkormányzat fenntartásában lévı
hajléktalanok átmeneti szállásával biztosítható e feladat kistérségi szintő ellátása.
Az ellátandó feladatot és ellátásának módját be kell építeni a társulási megállapodásba, amelyet a
Társulási Tanács 2005. június 2-i ülésén elfogadott, de minden tagtelepülés képviselı-testületének
minısített többséggel jóvá kell hagynia.
Az elıterjesztés mellékletében szerepel a társulási megállapodás módosítása.
Folyamatosan jelennek meg a normatíva szabályozások, mely alapján elmondható, hogy jó normatívát
biztosítanak a térségi feladatok ellátására. A megállapodásokat természetesen lehet bıvíteni. Jelen
esetben arról van szó, hogy jövı évben a kiemelt normatívát milyen területekre kapja meg a társulás.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás hiányában felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által
2005. június 2-án elfogadott társulási megállapodás módosítást jóváhagyja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosításának aláírására.
Határidı: azonnal
20. napirendi pont
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. szám alatti és az Október 6. ltp. 1/A/IV/13. szolgálati
bérlakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Képviselı-testület 2005. június 30. napjáig a
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakást kiutalta Szeretı Anna pedagógus
részére, aki a Rózsahegyi Kálmán Általános iskolában tanít. A bérlı elmondta, hogy a bérlakásra
továbbra is igényt tart, ezért kéri a bérleti jogviszony meghosszabbítását.
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A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és javasolja a bérleti jogviszony
meghosszabbítását 2007. július 31. napjáig.
Mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szeretı Anna Gyomaendrıd, Apponyi u.
24/C. szám alatti bérlı részére, 2005. július 01. napjától kezdıdıen a Gyomaendrıd,
Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
meghosszabbítja, 2007. év július 31. napjáig, de maximum addig, még nevezett
közalkalmazotti jogviszonya a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolával fennáll.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Képviselı-testület 2002. augusztus 1. napjától, 2005.
augusztus 1. napjáig a Gyomaendrıd, Október 6. ltp. 1/A. IV/13. szám alatti szolgálati bérlakást
kiutalta Berg Andrea, a Városi Zene- és Mővészeti Iskolában zongoratanári állást betöltı tanárnı
részére. A bérleti jogviszony lejártának közeledtével Berg Andrea kérelemmel fordul az
önkormányzathoz, melyben kéri a bérleti jogviszony meghosszabbítását 2007. július 31. napjáig.
A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és javasolja a bérleti jogviszony
meghosszabbítását 2007. július 31. napjáig.
Mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Berg Andrea bérlı részére, a
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. 1/A. IV/13. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát 2007. július 31. napjáig meghosszabbítja, de maximum addig, még
nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Városi Zene- és Mővészeti Iskolánál fennáll.
Határidı:

azonnal

21. napirendi pont
Szolgálati bérlakás iránti kérelmek
Dr. Dávid Imre polgármester a napirend ismertetése elıtt megadta a hozzászólás lehetıségét Dezsı
Zoltán képviselı úrnak.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság ülésén is jelezte,
hogy elírás történt az elıterjesztésben, mivel helytelenül Vásártéri ltp. I/4. szám szerepel, mely
helyesen Vásártéri ltp. I/2. szám. Kérte ennek megfelelıen az elıterjesztések helyesbítését, és a
határozatok meghozatalát.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Szegedi Róbert a Gyomaendrıdi
Rendırırs nyomozója azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 1/2. szám alatti szolgálati bérlakást részére utalja ki.
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2002-tıl a gyomaendrıdi Rendırırs állományában teljesít szolgálatot. Gyomaendrıdre Dévaványáról
jár át dolgozni, s a bejárás tömegközlekedési eszközzel történik.
Paraizs Tamás ırsparancsnok, kérelmezı részére, a szolgálati bérlakás kiutalását javasolja.
A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását
javasolja a T. Képviselı-testületnek.
Mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 1/2. szám
alatti szolgálati bérlakást kiutalja Szegedi Róbert részére, 2005. július 01. napjától –
2007. év július hó 31. napjáig, de maximum addig még nevezett a gyomaendrıdi
Rendırırsnél teljesít szolgálatot.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Cs. Nagyné Ricsey Edit
Gyomaendrıd, Besenyszegi u. 3. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy
a Gyomaendrıd, Hısök útja 39/B. szám alatti szolgálati bérlakás részére kiutalni szíveskedjen.
Kérésében leírta, hogy 1976. augusztusától tanít Gyomaendrıdön, 1988-tól a helyi gimnáziumban
tanít. Történelem szakos középiskolai tanár, jelenleg a gimnázium könyvtárában és a kollégiumban is
dolgozik. Kényszerő élethelyzete miatt kéri a gimnázium területén lévı szolgálati bérlakás kiutalását.
Az intézmény igazgatója, dr. Kovács Béla kérését támogatja, mivel a kollégiumban az éjszakai
ügyeletet belsı ellátással kívánja megoldani.
Tájékoztatta a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti bérlakást a 240/2004. (VII. 29.) KT. számú
határozatával Varga István részére, 2004. augusztus 15. napjától – 2005. augusztus 15. napjáig, de
maximum addig még nevezettnek a Kner Imre Gimnáziumnál közalkalmazotti jogviszonya fennáll,
kiutalta, aki jelenleg is a bérlakásban lakik.
A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását
javasolja a T. Képviselı-testületnek.
Mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a Gyomaendrıd, Hısök útja 39/B. szám
alatti szolgálati bérlakást kiutalja Cs. Nagyné Ricsey Edit részére 2005. augusztus
16. napjától addig még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre
Gimnáziumnál fennáll, de maximum – 2007. év július 31. napjáig.
Határidı: azonnal
22. napirendi pont
Vodova János területvásárlásra vonatkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Vodova János úr elızetesen
jelezte, hogy más irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni jelen testületi ülésen.
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Ezt követıen elmondta, hogy Vodova János Gyomaendrıd, Fı út 37. szám alatti lakos azzal a
kérelemmel fordult a T. Képviselı-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 3542/60 hrszú 2723 m2 területő, beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanból 1000 m2 nagyságú telekrészt
értékesítsen lakásépítési céllal.
Az „Általános rendezési terv és szabályozás„ nem zárja ki a telken lakóépület építését. Az ingatlan a
helyi rendelet alapján - az egyéb vagyon részét képezik, amely forgalomképes. A jelenlegi
szabályozások alapján kérelmezı a telekre csak különálló környezetébe illeszkedı lakóingatlant
építhet. A fent felsorolt telkekre az összes közmő rácsatlakozása biztosított. A kérelemben
meghatározott telekár ajánlat 400,- Ft/m2.
A területmegosztás, illetve a telekalakítással felmerülı egyéb költségek a vevıt terhelik.
Az elıterjesztést az érintett bizottságok megtárgyalták, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a
Képviselı-testületnek.
Mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 3542/60 hrsz-ú 2723
m2 nagyságú beépítetlen terület mővelési ágú ingatlan megosztásával keletkezı mintegy 1000 m2
nagyságú építési telket értékesíti bruttó 700 Ft/m2 áron Vodova János Gyomaendrıd, Fı út 37.
szám alatti lakosnak az alábbi kikötések mellett:
 A telek megosztásával, illetve a telekalakítással felmerülı egyéb költségek a vevıt terheli.
 Vevı a telekre csak különálló környezetébe illeszkedı lakóingatlant építhet.
 Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja
szerzıdéskötési ajánlatát.
 A szerzıdés megkötése a jogerıs telekalakítási határozat kézhezvételétıl számított 15
napon belül.
 A vételár kiegyenlítése: a szerzıdés aláírásával egyidejőleg készpénzben.
Határidı: 2005. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
23. napirendi pont
Szolgálati bérlakásokra bérlıkijelölés biztosítása a Békés Megyei Rendır Fıkapitányság részére
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztés megvitatását megelızıen elmondta, hogy a határozati
javaslatból kimaradt a Békés Megyei Rendır Fıkapitányság bérlı kijelölésének törlésénél az Október
6. ltp. I/A/5. szám. Kérte ennek figyelembevételét a határozat meghozatalakor.
Az önkormányzat tulajdonában összesen 24 db szolgálati bérlakás van, ebbıl jelenleg 5 db az a lakás,
melybıl a bérlık kiköltöztek, s üresen áll. A 24 db lakásból 5 db lakásra a bérlı kijelölési jog a Békés
Megyei Rendır Fıkapitányságnak (korábban) átadásra került, mely azt jelenti, hogy településünkön
szolgáló, vidéki rendırök elhelyezése történik ezekbe a lakásokba, s a bérlı személyét a BM jelöli ki.
A Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A és C, illetve a Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/5. szám alatti
bérlakások bérlıkijelölési joga a BM. hatáskörébe tartozik, de mivel a bérlık nem a rendırırsön
teljesítenek szolgálatot, így a bérlıkijelölési jogot, határozott idıtartamra, vagyis 2005. július 31.
napjáig átadta az önkormányzat részére.
Tájékoztatom a Tisztelt Munkacsoportot, hogy a Gyomaendrıd, Álmos u. 11. szám alatti szolgálati
lakásnak, illetve a Gyomaendrıd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakásnak-, és a
jelenleg üresen álló, de kérelmezett Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. ½. szám alatti lakásnak a kérelmezıje
is a rendırısön teljesít szolgálatot, de a lakásokra a bérlıkijelölési jog nem került átadásra a BM
részére.
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A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a Tisztelt Képviselıtestületnek, a határozati javaslat elfogadását.
Mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Rendır-Fıkapitányság
részére az alábbi önkormányzati bérlakásokra biztosít bérlı kijelölést:
Gyomaendrıd, Álmos u. 11.,
Gyomaendrıd, Magtárlaposi u. 16/3.,
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 1/2.
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. 1/B/3.
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/B.
Az alábbi lakások Békés Megyei Rendır-Fıkapitánysági bérlı kijelölését törli:
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A.
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C.
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. 1/A/5.
A Képviselı-testület utasítja a polgármester, hogy a fentiekkel kapcsolatos
megállapodást a Békés Megyei Rendır-Fıkapitánysággal kösse meg.
Határidı:

Azonnal

24. napirendi pont
Cserenyeczki Anett kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az Önkormányzat 2000 évben
megvásárolta Bíró Endre és Bíró Endréné Gyomaendrıd, Losonczi utca 16. szám alatti lakosok
tulajdonát képezı lakóház ingatlant 800 eFt összegben. A lakóingatlan Képviselı-testületei döntés
alapján a megvásárlást követıen át lett minısítve szociális (szükség) lakássá.
A jelenlegi bérlı Cserenyeczki Anett kérelmet nyújtott be a bérlakás megvásárlására.
A kataszteri nyilvántartási adatai alapján a lakóingatlan az egyéb vagyon részét képezi, amely helyi
döntés alapján elidegeníthetı. A nyilvántartás szerinti forgalmi értéke 1.166 eFt, amely a következık
szerint oszlik meg: telek: 366 eFt, felépítmény: 800 eFt.
Tekintettel arra, hogy a bérlakás komfortfokozata nem magas, a mőszaki állapot megırzése állandó
kiadást jelent, illetve a város ezen részén alacsonyak a lakóingatlanok árai és nehezen eladhatók, ezért
javasolta az értékesítést 1.166 eFt összegben.
Fenti elıterjesztést a Bizottságok megtárgyalták, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a
Tisztelt Képviselı-testületnek.
Mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
161/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 3830 hrsz.-ú
ingatlant értékesíti Cserenyeczki Anett bérlı, Gyomaendrıd, Losonczy u. 16. szám alatti lakos
részére az alábbi feltételek mellett:
1. Az ingatlan vételára bruttó 1.166 eFt, amely a következık szerint tevıdik össze: telek:
366 eFt, lakás: 800 eFt.
2. A vételár megfizetése: az adásvételi szerzıdéssel egyidejőleg.
3. Az önkormányzat a kiértesítéstıl számított 8 napig tarja ajánlatát.
4. Az adásvételi szerzıdés megkötése a vevı nyilatkozatát követı 15 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2005. szeptember 30.

25. napirendi pont
TIM-TRUCK Kft. ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Farkaszinszki Imre urat, a Kft. ügyvezetıjét.
Majd megkérdezte, hogy van-e kiegészítenivalója az általa benyújtott kérelemmel kapcsolatban. Mivel
az ügyvezetı nem kívánt kiegészítést tenni, ezért felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli tájékoztatását a napirendet illetıen.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, Farkasinszki Imre ügyvezetı a Tim-Truck Kft.
(Gyomaendrıd, Selyem út 117.) képviseletében ajánlatot tett a Képviselı- testület felé. A társaság
gépjármő kereskedelmi és javító tevékenységet folytat, e tevékenységhez kíván új telephelyet
létesíteni Gyomaendrıdön. A Kft. a 2087 hrsz.-ú ingatlanból 1000 m2 területet szeretne megvásárolni,
a 14879/9 hrsz.-ú ingatlant, pedig teljes egészében. A társaság figyelembe véve a területrendezést is a
két ingatlanért mindösszesen 1.000.000,- Ft + ÁFA vételárat ajánlott fel.
A Kft. által tett ajánlat városképi szempontból is jelentıs, mivel olyan területet kíván a Kft.
megvásárolni, mely hosszú távon egyébként is rendezésre kerülne. A régi temetı bejáratától a
Bánomkerti utca járdájáig, a másik a másodrendő védtöltés és Tímár Ernı telephelye közötti terület.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel a napirendet illetıen nem hangzott el, felkérte a
testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 14879/9 hrsz.-ú
ingatlant, valamint a 2807 hrsz.-ú ingatlan megosztásával keletkezı új helyrajzi számmal
megjelölt 1000 m2 nagyságú területrészt kivonja a forgalomképtelen törzsvagyon
kategóriájából, átminısíti forgalomképessé és értékesíti a Tim – Truck kft. (Gyomaendrıd,
Selyem út 117. ) részére az alábbi feltételek mellett.
1. Vevı a 14879/9 hrsz.-ú ingatlanon csak a környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı a
kérelemhez mellékelt vázlatterveken bemutatott módon létesíthet kamionorientált
gyorsszervizt,
2. A szükséges közmő és közmőpótló berendezések létrehozása, valamint a kamionorientált
gyorsszerviz megközelítését biztosító aszfalt burkolatú út kiépítése a vevıt terheli,
3. Vevınek az adásvételi szerzıdés aláírását követıen legkésıbb 2008. december 31. napjáig
be kell fejezni az építkezést,
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4. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a beépítési kötelezettség elmaradásának estére
visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral.
5. Az ingatlanok vételára: 14 879/9 hrsz. 250.000,- Ft, 2087 hrsz. bruttó 1.250.000 Ft.
6. Az önkormányzat 2005. szeptember 30. napjáig tarja ajánlatát, azzal a kikötéssel, hogy
vevı az építkezéshez szükséges valamennyi szakhatósági hozzájárulást megszerzi,
7. A telek átalakítással kapcsolatos mőszaki munkarészek készítése, továbbá a felmerülı
költségek a vevıt terhelik,
8. Az adásvételi szerzıdés megkötése elıtt az építtetı nyújtsa be az építészeti és technológiai
tervdokumentációkat a Városfenntartó és Környezetvédelmi, illetve a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságok felé.
9. Az adásvételi szerzıdés megkötése és a vételár megfizetése a jogerıs telekalakítási
határozat kézhezvételét követı 15 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert
nyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi szerzıdés megkötésére.

a

szükséges

Határidı: 2005. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
Kner Imre Gimnázium kollégiumának felújítása – CÉDE pályázat módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be 2005. április 15-én a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegő
decentralizált alapjára, a Kner kollégium felújítása érdekében. A pályázatban a kollégium felújításra
15 000 000 Ft támogatást igényeltünk, amelyhez az önkormányzat 3 750 000 Ft önerıt biztosított.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács június 08-án kelt értesítése alapján a felújításra vonatkozó
kérelmünket elfogadta, és a benyújtott pályázatot 8 000 000 Ft támogatásban részesítette, melynek
felhasználási ütemezésérıl is rendelkezett. 3 000 000 Ft támogatást 2005-ben, 5 000 000 Ft-ot pedig
2006-ban használhatunk fel.
A Tanács által megítélt, az igényelthez képest csökkentett támogatás miatt a Tanács lehetıséget adott
a következıkre:
• A pályázat mőszaki tartalmának csökkentése
• A csökkentett támogatás elfogadása, és a pályázat szerinti eredeti mőszaki tartalom
megvalósítása, a hiányzó forrás saját erıbıl való kiegészítésével
• A csökkentett mértékő támogatásról való lemondás, a beruházás megvalósításától való elállás.
Önkormányzatunk élt a mőszaki tartalom csökkentésének lehetıségével, és a Tanács értesítı levelében
meghatározott idıpontig (2005. június 20-ig) benyújtotta az erre vonatkozó nyilatkozatot, és a
csökkentett mőszaki tartalmú, módosított pályázatot. Az átdolgozott pályázatot a Tanács ismételten
megvizsgálja, különös tekintettel annak csökkentett mőszaki tartalommal való megvalósíthatóságára,
és dönt a támogatásról. További támogatáscsökkentést a Tanács már nem javasolhat.
A támogatási szerzıdés megkötéséhez –amennyiben a megítélt támogatás kevesebb, mint az igényelt –
a Területfejlesztési Tanács kéri az esetleges megnövekedett saját forrás biztosításáról, illetve – a mi
esetünkben is – a megváltozott ütemezésrıl szóló Képviselı-testületi határozatot.
Tehát a biztosított saját forrás összege nem változik, de abból 2 200 000 Ft-ot 2006-ban kell a
beruházás megvalósításához rendelkezésre bocsátani.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testületet határozata meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy Kner Gimnázium kollégiumának
felújítása a pályázaton nyert 8 000 000 Ft támogatáshoz igazítva, csökkentett mőszaki
tartalommal kerül megvalósításra és a Képviselı-testület 70/2005.(III.31.)sz. KT határozatával
biztosított 3 750 000 Ft saját erıt az alábbi ütemezésben bocsátja rendelkezésre a beruházás
megvalósításához:

Támogatás:
Saját forrás:
Összesen:

2005.
3 000 000 Ft
1 550 000 Ft
4 550 000 Ft

2006.
5 000 000 Ft
2 200 000 Ft
7 200 000 Ft

Összesen
8 000 000 Ft
3 750 000 Ft
11 750 000 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: azonnal
27. napirendi pont
Tájékozató lakásépítéshez-, bıvítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2005 évi költségvetésében a fiatal
házasok elsı lakáshoz jutásának támogatására 15.000.000,-Ft került elkülönítésre. Azon kérelmeknél,
melyek a törvényi elıírásoknak megfelelt, a bizottság megítélte a maximális támogatási összeget, mely
480.000,-Ft. Ezen összegbıl 320.000,-Ft kamatmentes kölcsön, 120.000,-Ft pedig vissza nem
térítendı támogatás. Amennyiben a Képviselı-testület tagjait érdekli a támogatásban részesülık
névsora, úgy azt rendelkezésre bocsátja.
A bizottság néhány kérelmezı esetében a támogatás megállapítását feltételhez kötötte (pl. az ingatlan
1/2 – 1/2 részben kerüljön kérelmezık tulajdonába), amennyiben a kikötött feltételek teljesülnek, úgy
a megállapított támogatásra kölcsönszerzıdés köthetı.
A kérelmeket, átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság 2005. június 20. napján tartott
ülésén bírálta el.
Az elbírálás során 15-en részesültek támogatásban. Az így kiosztott támogatás: 5.505.000,- Ft,
feltétellel kiosztott pénz: 2.550.000,- Ft, így a pénzmaradvány fenti célra: 6.945.000,- Ft.
További támogatási kérelmek benyújtására augusztus 31. napjáig lehetıség van, melyek elbírálására a
szeptember vagy október havi bizottsági ülés alkalmával kerül sor.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
164/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lakásépítéshez-, bıvítéshez, illetve vásárláshoz
nyújtott önkormányzati támogatásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
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28. napirendi pont
Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a kistérség
önkormányzatainak polgármesterei 2004. április 30.-i tanácskozásukon döntöttek arról, hogy a közös
feladatok hatékony végrehajtása érdekében létre kívánják hozni a Békési Kistérségi Társulást.
Az elıterjesztés részletesen bemutatja a Békési Kistérségi Társulás mőködését.
A Társulás legfıbb döntéshozó szerve – a polgármesterek alkotta Társulási Tanács – a megalakulás
óta 10 alkalommal ülésezett és 51 határozatot hozott.
Az írásos anyag tartalmazza az ülések pontos idejét és fıbb határozatainak felsorolását, a Társulás
által beadott pályázatok tartalmát és eredményességét, továbbá a mőködés feltételeinek biztosítását.
A tájékoztatót a véleményezı bizottságok megtárgyalták és javasolták a T. Képviselı-testületnek
annak tudomásul vételét.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi a Békési Kistérségi Tárulás
mőködésével kapcsolatos tájékoztatót.
Határidı: azonnal
29. napirendi pont
Termıföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII. tv. alapján
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete a szeptemberi ülésén az un. „vitatott” földperrel kapcsolatban a tulajdonjog megállapítása
ügyében a Békés Megyei Bíróság által meghozott ítélet ellen - a 15 napos határidı miatt -szeptember
8.-án benyújtott fellebbezést jóváhagyta.
A 2004. november testületi ülésen meghozott határozat alapján Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggı
egyes kérdésekrıl szóló törvény alapján forduljon kérelemmel a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Miniszterhez, a per tárgyát képezı ingatlanok infrastrukturális vagy közösségi célra történı
hasznosíthatása érdekében. A döntés értelmében, a kérelemben zömében szántó mővelési ágú
földterületek lettek megjelölve.
A kérelmünkre válaszolva a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jelezte, hogy
tekintettel a peres eljárásra annak befejeztével adjuk be újból tulajdoni igényünket, kiegészítve a
területek felhasználására, illetıleg a beruházás elhelyezésére vonatkozó dokumentációt.
A Szegedi Ítélıtábla a benyújtott fellebbezés folytán lefolytatott másodfokú eljárásban meghozta az
ítéletét, mely helybenhagyta az elsıfokú bíróság ítéletét. A Szegedi Ítélıtábla az ítéletében
megállapítja, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzat fellebbezése alaptalan.
Az ítélet kézhezvételét követıen ismét benyújtottuk a kérelmünket kiegészítve a hasznosításra való
elképzelésünkkel, programunkkal. A program az elıterjesztés mellékletét képezi. A programban
szociális földprogramot vázoltunk fel, amelyben szerepet kap az energiafő,- erdı, mint a tulajdonba
kért földterületek hasznosításának egyik módja. A szociális földprogrammal kapcsolatban Dévaványa
településen szereztünk tapasztalatokat. A tájékoztatásuk alapján az országban jelenleg mintegy 20
településen mőködik a program a helyi önkormányzat támogatásával.
Az FVM – hez felterjesztett kérelmünket továbbítottuk Dr. Karsai József Országgyőlési Képviselınek.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
166/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi a Termıföldek tulajdonba kérésérıl
készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
30. napirendi pont
Tájékoztató a Liget Fürdı mőködéséhez közvetett módon kapcsolódó adóbevételekrıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Liget Fürdı területén és környezetében jelenleg 24
vállalkozás mőködik. Ezek a vállalkozások fıként vendéglátás (hideg-, melegétel), fodrászat,
kozmetikai
szolgáltatás,
szállásadás.
Ezen
vállalkozásokból
2004-ben
építményadót 677.400,-Ft összegben fizettek, idegenforgalmi adót 2.285.000.-Ft összegben, iparőzési
adót pedig 1.533.100.-Ft összegben.
A fürdı vonzáskörzetében (Kiss Lajos üdülıtelep, Körös sor, Hantoskerti út, Dobó út,) 127 üdülı
épület található, melyek után a kivetett építményadó 2.509.520.-Ft volt
Az építményekben folyó fizetı-vendéglátó tevékenység után a bevallott idegenforgalmi adó összege
763.600.-Ft volt.
Fentieket összegezve 1.533.100.-Ft iparőzési adó, 3.186.920.-Ft építményadó és 3.048.600.-Ft
idegenforgalmi adó, mindösszesen 7.768.620.- Ft helyi adóbevétel származik a 2004. évi adatok
alapján a Liget Fürdı területén és vonzáskörzetében mőködı vállalkozásokból. Ez az adóbevétel
közvetett módon összefüggésben van a fürdıberuházással, és ez az összeg a 2005-ös évre és a
következı évekre nézve várhatóan folyamatosan növekedni fog, egyrészt a vendégforgalom
növekedése miatt, másrészt az új magánberuházások, vállalkozások miatt.
Elmondása szerint a fürdı vesztesége nincs olyan mértékő, mint amilyenre számítottak. A hétvégén a
kellemes idınek köszönhetıen 1,5-1,6 M Ft árbevétele volt a fürdınek.
Több oldalról hallották azon kérelmet, mely szerint be kellene vezetni a gyomaendrıdiek nappali
jegyét. A Liget Fürdı Kft. Felügyelı Bizottsága megvitatja a lehetıségeket.
Meglátása szerint a fürdı szolgáltatásai a környezı településekhez képest nagyon kedvezı.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és javasolta a Tisztelt Képviselıtestületnek annak tudomásul vételét.
Jenei Bálint bizottsági elnök kérdése az adóosztály vezetıje felé, hogy az idegenforgalmi adó összege
az állami hozzájárulás összegét tartalmazza-e?
Havelda Jánosné osztályvezetı képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem tartalmazza az
állami hozzájárulás összegét a feltüntetett idegenforgalmi adó. Ha ezen összeget is figyelembe vesszük,
akkor kb. 9 M Ft az idegenforgalmi adó összege.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselıtestület tagjait, határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
167/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdı mőködéséhez közvetett módon
kapcsolódó adóbevételekrıl készített beszámolót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal

196

31. napirendi pont
Dr. Fekécs Tünde székhelyváltoztatásának bejelentése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Dr. Fekécs Tünde egyéni vállalkozó
házi gyermekorvos írásban bejelentette, hogy vállalkozásában székhelyváltozás történt, melynek
tudomásulvételét kéri a Képviselı-testülettıl. Az új székhely: Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. út 60/A..
szám alatt található.
A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását
javasolja a Képviselı-testületnek.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Fekécs Tünde
egyéni vállalkozó házi gyermekorvosnak a Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. út 60/A. szám
alá, a székhelyváltoztatását tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
32. napirendi pont
Tájékoztató az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató RT. fellebbezésérıl iparőzési adó ügyben
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az Európai
Unióhoz történı csatlakozást követıen, nagyobb vállalkozók már kezdeményeztek az ország több
területén magasabb szintő eljárásokat annak érdekében, hogy az iparőzési adót ne kelljen fizetniük, de
még nincs jogerıs bírósági döntés, és nincs olyan irányelv sem ami megkönnyítené a joggyakorlatot,
így egyenlıre nem tisztázott, hogy mi lesz az iparőzési adó sorsa.
Városunkat érintıen az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltó Rt. nyújtott be fellebbezést a 2005. évi
adóelıleg fizetési kötelezettséget megállapító fizetési meghagyás ellen. Fellebbezését a tájékoztatóban
leírtak szerint indokolta.
A fellebbezést elbírálásra felterjesztettük a Közigazgatási Hivatalhoz. Amennyiben a felettes szerv a
fellebbezésben foglaltakkal egyetért, úgy az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató RT. adóztatását meg
kell szüntetni, ami visszamenıleg 2004-re 300.000.-Ft összegő adóvisszatérítést, 2005-re 2.995.900.Ft bevételcsökkenést eredményez. Ebben az esetben azonban nem csak a fellebbezést benyújtó
ügyfelet érinti az iparőzési adó megszüntetése, hanem maga az adónem megszüntetése várható, ami
viszont 2005-ben mintegy 140.000.000.-Ft adóbevétel kiesést, visszamenılegesen 2004-re
80.000.000.-Ft adóvisszafizetést jelent.
Ha a Közigazgatási Hivatal a fellebbezésben foglaltakkal nem ért egyet, úgy az ügy bíróság
hatáskörébe kerül, ami további idınyerés ugyan, de számítani kell az iparőzési adó belátható idın
belüli teljes megszüntetésére. Az, hogy e jelentıs bevételkiesést az önkormányzatok hogyan fogják
pótolni, még nem tisztázott. Ha a helyi adók átszervezésével, megemelésével, újabbak bevezetésével
kell ezt a problémát megoldani, akkor városunkban az építményadó az, ami részben pótolhatja ezt a
hiányt, abban az esetben ha a Képviselı-testület kiterjeszti ezen adónemet a lakóházas ingatlanokra is.
Ez esetben azonban a kommunális adót meg kell szüntetni, mert egy adótárgyat kétféle adóval
adóztatni nem lehet, viszont akkor megszőnnek a kommunális beruházás miatt nyújtott 5-7-9 évre
szóló mentességek is. Igen jelentıs kérdés tehát, hogy az iparőzési adót mivel pótolhatjuk. Átfogó
helyzetelemzést, részletes megoldási alternatívákat a szeptemberi ülésre terjesztünk a Képviselıtestület elé.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/2005. (VI. 30.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató RT.
fellebbezésérıl iparőzési adó ügyben készített tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
33. napirendi pont
Bejelentések
Csányi István bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a május 10-i rendkívüli Képviselıtestületi ülés alkalmával szó esett az Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2005. évi munkájáról, melyre
vonatkozóan egy szakmai beszámolót kértek a következı ülésre. Kérné, hogy a júliusi testületi ülésre
kerüljön beterjesztésre az egyesület beszámolója, mivel azóta is lakossági érdeklıdés tárgyát képezi az
egyesület munkája.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további bejelentés, hozzászólás nem volt, tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az
- Akadálymentesítés elutasítás ellen benyújtott fellebbezés
- Rendkívüli gyermekvédelmi (beiskolázási) támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása
miatt érkezett fellebbezés
- Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása elleni
fellebbezés
tárgyú elıterjesztések megtárgyalása zárt ülés keretében kerül megvitatásra.
Megköszönte az érdeklıdık jelenlétét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Véháné Szedlák Ildikó
hitelesítı

Rau József
hitelesítı
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