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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. július 14-i rendkívüli ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla és Timárné Kozma Ágnes
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné és Szujó Zsolt
osztályvezetık, Lévai Éva osztályvezetı helyettes, Keresztesné Jáksó Éva
oktatási elıadó,
Az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottak, önkormányzati
intézmények vezetıi
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, Hunya Tibornét Hunya Község Polgármester Asszonyát, Petneházi Bálintné Csárdaszállás
Község Polgármester Asszonyát, Farkas Zoltánnét a Rózshegyi Kálmán Általános Iskola Igazgató
Asszonyát, a hivatal osztályvezetıit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 19 fıs testületbıl
jelen volt 15 fı.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos és Dezsı Zoltán képviselıket.
Ezt követıen a napirend elfogadását kérte a Képviselı-testület tagjaitól, a kiegészítések figyelembe
vételéve, az alábbiak szerint:
1. A Csárdaszállási Általános Iskola és Óvoda, a Hunya Község Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon társulásban történı
mőködtetése
2. Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
3. Városi Gondozási Központ elvi mőködési engedély iránti kérelem
4. 2005. évben építendı új utak, 26 db utca, Selyem út és Iskola utca útépítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatása
5. Kis Bálint Általános Iskola bútor beszerzésre beérkezett ajánlatok értékelése
6. A magánerıs lakossági út- és közmőépítések, valamint útfelújítások szervezésérıl és
támogatási rendszerérıl szóló 12/2003. (IV. 30.) KT sz. rendelet módosítása
7. Bejelentések
A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot vita nélkül, 15 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/2005. (VII. 14.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A Csárdaszállási Általános Iskola és Óvoda, a Hunya Község Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon társulásban történı
mőködtetése
2. Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
3. Városi Gondozási Központ elvi mőködési engedély iránti kérelem
4. 2005. évben építendı új utak, 26 db utca, Selyem út és Iskola utca útépítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatása
5. Kis Bálint Általános Iskola bútor beszerzésre beérkezett ajánlatok értékelése
6. A magánerıs lakossági út- és közmőépítések, valamint útfelújítások szervezésérıl és
támogatási rendszerérıl szóló 12/2003. (IV. 30.) KT sz. rendelet módosítása
7. Bejelentések
Határidı:

azonnal

1. napirendi pont
A Csárdaszállási Általános Iskola és Óvoda, a Hunya Község Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon társulásban történı mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendre vonatkozóan.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a megjelentek tájékoztatásaként az alábbi kiegészítést kívánta tenni:
Bizonyos értelemben jelen írásos anyag hiányos, hiszen hiányzik belıle a szakértıi vélemény,
valamint a Békés Megyei Önkormányzat véleménye. A fenti fórumokon az egyeztetés megtörtént,
ahol olyan akadályt nem jeleztek az önkormányzatok számára, ami gátolná a társulási
megállapodásnak a megkötését.
Elızetesként kívánta elmondani, hogy a települési önkormányzatok már több alkalommal foglalkoztak
ezzel a kérdéssel. Hunya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete július 12-i rendkívüli ülésén
határozatával döntött a társulási megállapodást illetıen. Csárdaszállás Község Önkormányzata a
társulást közmeghallgatás keretében is tárgyalta. A társulást tárgyalták az alkalmazotti közösségek, és
a szülıi fórumok. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola is tárgyalta a társulást, de csak Csárdaszállás
tekintetében. Gyomaendrıd Város Önkormányzata júniusi ülésén Csárdaszállás tekintetében már
tárgyalta és elfogadta a szolgáltatás megrendelésére irányuló megállapodás tervezetet, melyet
követıen Hunya Község Önkormányzata is jelezte társulási szándékát.
A Megyei Önkormányzat véleménye az elızetes egyeztetéseket követıen, hogy javasolják megkötni a
megállapodást, melyet a Közgyőlés a késıbbiek folyamán megerısít. Ismerve azonban az oktatásban
lezajló megyei és országos folyamatokat, az volt a Megyei Önkormányzat részérıl az elıkészítık
véleménye, hogy ennek az együttmőködésnek akadálya nem lehet.
A Tisztelt Képviselı-testület elıtt kétféle alternatíva szerepel, az egyik a szolgáltatás megrendelésével
kapcsolatos együttmőködés, a másik, pedig egy intézményi társulási megállapodás. A számítási anyag
áttanulmányozását követıen látható, hogy a társulási formák közül az intézményi társulás az, ami az
egyes települési önkormányzatok, nevezetesen a két kisebb település számára kedvezıbb és
elfogadhatóbb. Gyomaendrıd számára pozitívum egyrészt, hogy a szolgáltatás megrendelési
szerzıdésben a központi költségekkel történı elszámolás nem szerepelt, az intézményi társulás
vonatkozásában, pedig a társulási megállapodásban szerepel, hogy a közös költségekhez az egyes
önkormányzatok hozzájárulnak. Városunk szempontjából azért is fontos a fenti megállapodás, mert
ahhoz, hogy térségi, mikrotérségi szerepkörét meg tudja ırizni, és adott esetben erısíteni tudja, ahhoz
ezt az együttmőködési megállapodást jó volna megkötni, ezáltal szorosabbá tenni a három település
közötti kapcsolatot. A szolgáltatást megrendelı megállapodásban szerepel, hogy ez az együttmőködés
nem elızmény nélküli, ezt a Képviselı-testületek ismerik, hiszen akár az ivóvíz, vagy hulladéklerakó
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megvalósítása tekintetében a három település jól együtt tudott mőködni, nem volt az együttmőködés
során probléma.
A két megállapodás leglényegesebb pontja, hogy az intézményfenntartó személye az
intézményfenntartó társulás esetében változik. Nevezetesen a szolgáltatást megrendelés esetén
egyértelmően Gyomaendrıd Város Önkormányzata a fenntartó. Az intézményi társulás tekintetében,
pedig a három települési önkormányzat válik fenntartójává az általános iskolának.
Kétféle szabály különíthetı el az intézményi társulás vonatkozásában: egyrészt a társulás, mint jogi
személyiséggel nem rendelkezı együttmőködési formának a szabályozása, ahol a döntést a három
települési önkormányzat hozza meg, adott esetben közös ülésén. Másrészt beszélnünk kell azon
együttmőködési formáról, és azon a döntési és hatáskörökrıl, amivel a közös intézmény mőködni, és
dolgozni fog. Legfontosabb kérdés, a jogutódlás kérdése. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának
jogutódjává válik ez az intézmény. Másik lényeges kérdés, az intézmény által kezelt, vagy hasznosított
vagyonnak a kérdése. Nem lehet tudni, hogy az oktatási feladatok hogyan alakulnak a társulásban. A
települési önkormányzatok az általuk létrehozott oktatási vagyont, mely tartalmaz ingó és ingatlan
vagyont, a tulajdonukból nem kívánták kiengedni, és a jövıben sem kívánják. Ennek ott is jelentısége
van, ha a vagyonról az önkormányzatok le kívánnak mondani, az egy társulási vagyont kellene, hogy
képezzen, ez a társulás, pedig egy jogi személyiséggel létrejött társulás kellene, hogy legyen. Tehát az
egyes vagyontárgyak maradnak települési önkormányzati tulajdonban, ennek megfelelıen a vagyon
felújításával és pótlásával kapcsolatos dolgok is alapvetıen a települési önkormányzatok tulajdonában
maradnak az eszközök, az ık vagyonkimutatásában szerepelnek, azzal, hogy ingyenes használatba
adja az új intézménynek ezt az oktatási vagyont. Elszámolási kérdést vet fel, hogy ez a társulás
pályázhat a többcélú kistérségi társuláson belül, tehát új vagyontárgyak is létrejöhetnek, ennek az
esetleges megszőnése esetén a vagyon elszámolását is meg kell teremteni, és biztosítani kell, melynek
elszámolása a gyermeklétszám arányában történne.
Lényeges továbbá a mőködéssel kapcsolatos kérdés, hiszen alapvetıen ez az oktatási intézmény
ugyanúgy, mint a települési önkormányzatok esetében három nagy bevételi körrel gazdálkodik, melyet
kiegészítenek a települési önkormányzatok, ezek a normatíva bevételek, melyeken felül számolunk
azokkal a speciális bevételi formákkal, melyek a társuláshoz kötıdnek, illetve a saját bevételek,
valamint önkormányzati támogatások.
A társulandó települési önkormányzatok között alapvetı kritérium volt, hogy a foglalkoztatási
viszonyt tovább kívánják vinni ebben az oktatási egységben. Az a kompromisszumos dolog született,
hogy egyes telephelyen történı foglalkoztatások tekintetében adott települési önkormányzatok
biztosítják a kiegészítı támogatást. A számítási anyag is rámutat, hogy csökkentett arányban, de
szükség van az önkormányzati támogatásokra. Errıl az egyes települési önkormányzatok saját
költségvetési rendeletükben kell, hogy gondoskodjanak. Lényeges dolog, hogy feltételezve minden
önkormányzatnak a jóindulatát és fizetıszándékát, de ha valahol fizetési probléma van, egy oktatási
intézményt lehetetlenné lehet tenni, ezért az önkormányzatoknak megnyílik a késedelmi kamat
elszámolási lehetısége és az azonnali beszedési megbízás lehetısége. Példaként kívánta megemlíteni a
szarvasi problémát, ahol a finanszírozási probléma oka az volt, hogy a felek az azonnali beszedési
megbízás lehetıségét nem kötötték ki a szerzıdésben.
Ha már a munkáltatói dolgok valamilyen szinten rendezettek, akkor szabályozni kellett, hogy kinek,
milyen döntési kompetenciája van. Ebben van némi konfliktus a települési önkormányzatok között,
meglátása szerint ez megoldható. Jelenleg az intézményi társulási megállapodásban az szerepel, hogy
a telephely vezetıi feladatokkal kapcsolatos kinevezési jogkör az iskola igazgatójának a hatáskörében
szerepel, azonban ehhez szükséges a települési önkormányzat egyetértési joga. A következı kérdés, az
egyes telephelyen dolgozók vonatkozásában a munkáltató jog gyakorlása. Az írásos anyagban jelenleg
úgy szerepel, hogy a telephely vezetıjének egyetértésével mőködik. A bizottsági elnöki fórum
véleménye az volt, hogy elégséges a telephely vezetıjének a kinevezése tekintetében az egyetértési jog
biztosítása és indokolatlan az igazgató munkáltatói jogkörének a csökkentése, korlátozása további
egyetértési joggal. Ez alapvetıen mindkét településen problémát okozott.
A következı lényeges kérdés a vagyoni és a munkáltatói jogok tekintetében, az iskola igazgatójának a
kinevezési jogköre. Ez a jogutódlásnak megfelelıen, és a társulásról szóló törvény alapján maradna
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának a kompetenciája. Lehetıség van arra, hogy a társulási
törvény értelmében a kinevezési jogkörrel egyes szervezeti részek, egységek kerüljenek megbízásra
társulási megállapodás alapján.
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Lényeges kérdés továbbá az egyes oktatási dokumentumoknak a kezelése. Kétfajta dokumentumkört
szükséges megkülönböztetni, egyrészt a jogutód nélkül megszőnı oktatási intézmény oktatási iratait –
mivel jogutód nélkül történik a megszőnés, ezért vissza kellene, hogy kerüljön a települési
önkormányzathoz, akinek kezelnie kellene ezeket az oktatási iratokat (melyek nem selejtezhetı iratok)
– a társulási megállapodásban úgy került szabályozásra, hogy a telephelyen kerüljenek az oktatási
iratok ırzésre, és onnan történjen meg annak kiadása. A másik lényeges csoportja a
dokumentumoknak a Szervezeti és Mőködési Szabályzatok, Házirendek, pedagógiai programok és
egyéb szabályzatok kérdése. Ezek közül a pedagógia programok jelentették a legnagyobb problémát.
A szakértı kompromisszumos megoldást javasolt, mivel ennyi idı alatt képtelenség azokat
összedolgozni és felülvizsgálni. Egy éves határidıt javasol majd a szakértıi anyagában, hogy ezek a
szakértıi anyagok összedolgozásra kerüljenek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az egyes telephelyek
tekintetében tovább megy az általuk elindított oktatási program. Az SZMSZ és a Házirend beépül a
jogutód intézmény SZMSZ-be, azoknak egy része önálló fejezetként jelenik meg, így az ottani
iskolalátogatókat illetıen sem jelent gondot, feszültséget. Így lehet kezelni azokat az oktatási
dokumentumokat, amelyek egy oktatási intézmény életét alapvetıen meghatározzák.
Tisztázandó még, hogy miért telephelyrıl és nem tagintézményrıl beszélünk. Ennek az a magyarázata,
hogy egyrészt a vezetési szinteket csökkenteni kell, a pótlékokat idıvel ki kell futtatni, hiszen
viszonylag magas pótlékokkal dolgoztak ezek az oktatási egységek. Másik része, hogy az
átlagszámítás az intézményi egységekre nem igaz, ennél fogva a költségvetési törvényben
meghatározott %-os arányok sem teljesíthetık, tehát az általános normatíva elvész.
Kérdés volt az átalakulás során az óvoda kérdése. Amennyiben a Képviselı-testületek elfogadják a
beterjesztett írásos anyagot, attól kezdve a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola nemcsak mővészeti
oktatási intézmény lesz, (ami ellentétes a gyomaendrıdi tendenciákkal) – mely korlátozásra kerül, így
csak a hunyai telephelyen lehet mővészeti oktatást végezni, - hanem óvodaüzemeltetıvé is válik. A
probléma lényege, hogy Hunyán van annyi óvodás korú gyermek, hogy egy óvodai csoportot
mőködtessenek. Az oktatási normatíva tekintetében az óvoda bevételt jelent az önkormányzatnak,
mellyel az általános iskolai oktatás kiegészíthetı. Csárdaszálláson azonban tíz óvodás korú gyermek
van, így nem lenne gazdaságos önkormányzati intézményként óvodát fenntartani. Lehetıségük lenne
egy közhasznú szervezettel elláttatni a feladatot, a gyomaendrıdi gyakorlatnak megfelelıen. Mindez
Csárdaszállás tekintetében azért is kedvezı, hogy az általános oktatási normatíváért van, aki képes
ellátni ezt az óvodai feladatot. Gyomaendrıd szempontjából többletterhet jelent az igazgató részére,
hiszen felelısséggel tartozik az óvodai feladat ellátásáért is.
A szakértıi vélemény javasolja a társulási megállapodást elfogadásra, néhány pontosítást javasolt,
ezek az alábbiak: - az iskola nevének a meghatározása: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, - mivel az oktatási törvény alapján utalni kell a tevékenységre, székhelyre, stb. ezért javasolja
elfogadásra a költségvetési szerv nevének: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Hunya. Az alapító
okiratban az engedélyezett férıhely számnak a meghatározásánál javasolja a szakértı, hogy a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál ne 380 fı szerepeljen, hanem a ténylegesen ellátható férıhely
szám. A szakértınek problémát okozott a munkáltatói jogkör korlátozása, melyre azt a magyarázatot
adta, hogy az iskola szervezetét újra kell szabályozni, és ebben az esetben ilyen közös fenntartású
intézmény esetében létre kell hozni az Igazgatótanácsot, és azt javasolja, hogy esetleges telephelyi
vezetık kerüljenek bevonásba az Igazgatótanácsba.
A szakértı áttekintette a számítási anyagokat is, melyet helyesnek és jónak minısített. Ígérete szerint
öt napon belül rendelkezésünkre bocsátja az összefoglaló írásos anyagot. Egyetértett azzal is a
szakértı, hogy mivel három fıre bıvült az önkormányzatok száma, így az intézményi társulás kerüljön
elfogadásra. Azonban hangsúlyozni kívánta, hogy a kistelepülési önkormányzatok hosszú távra ezzel
nem tudják megoldani oktatási feladataikat, kb. 2-3 év haladékot kapnak ezzel az önkormányzatok.
Egyetértett a szakértı az alapító okiratban foglaltakkal és azzal, hogy mindaddig, amíg ki nem fut a
mővészeti oktatás, szerepeltetni kell az iskola tevékenységi köre között – felhívta a figyelmet arra,
hogy a térítési díjról szóló rendelet, mely esetünkben elfogadásra került, Hunyára is vonatkozik.
A hétfıi nap folyamán kerül Csárdaszállás Önkormányzata által megvitatásra az elıterjesztés, illetve
intézményi társulási megállapodás. Ezt követıen a Megyei Önkormányzat véleményét szükséges
beszerezni, majd a normatíva igénylése ennek alapján megindulhat, és szeptembertıl ebben az új
szervezeti formában történhet a három településen az oktatási feladatok ellátása.
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A társulási megállapodásból bármelyik fél kiléphet, ha év végével a következı tanév végére írásban
felmondja az együttmőködési megállapodást. A társulás, mint minden más társulás nyitott, ezért bárki
csatlakozhat hozzá.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Dr. Csorba Csaba jegyzı úrnak a részletes tájékoztatást,
majd hangsúlyozni kívánta, hogy a társulási megállapodás 5. c.) pontja változik, mely így szól: „… Az
egyéb munkáltatói jogokat az igazgató vonatkozásában Gyomaendrıd Város Polgármestere
gyakorolja, …” – a polgármester helyett Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat a két társult önkormányzat kérése alapján. A másik javasolni kívánt változtatás a
megállapodás 5. d.) pontja, mely úgy szólna, hogy: „A telephelyek dolgozói vonatkozásában a
munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja, az adott települési önkormányzat telephelyi vezetıje
egyeztetésével és véleményezésével. A módosítást azért kérné jóváhagyni, mert nem szeretnék az
igazgató személyét kitenni annak, hogy pl. egy öt fıs tantestület telephelyi vezetıje mondja meg, hogy
mit, és hogyan kellene csinálnia. Az Önkormányzat sem irányítja az igazgatónıt, saját felelısségére
cselekszik. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha mőködne az intézmény most is, és hosszútávon
egyaránt.
Ezt követıen felkérte az érintett önkormányzatok polgármestereit, hogy amennyiben van
kiegészítenivalójuk az elmondottakkal kapcsolatban, úgy azt tegyék meg.
Hunya Tiborné polgármester asszony köszönetet mondott Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének, Polgármester úrnak, hogy befogadták Hunya községet is a társult önkormányzatok közé.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete belátta, hogy talán a legjobb utat választja,
hogyha csatlakozik a társuláshoz. Nagyon szeretnék, hogyha jól sikerülne ez az együttmőködés. Több
fórumon többféle megállapodást megvitatott a testület. A testület határozathozatala elıtt tüzetesen
áttanulmányozta a megállapodást, és kérésüknek megfelelıen módosításra került a megállapodás,
mely szerint nem a polgármester, hanem a Képviselı-testület gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat. A másik kérdést illetıen volt kérés, hogy a helyi telephelyvezetınek a megbízásánál a testület
javaslatát vegyék figyelembe, de személyrıl nem volt szó. A társulást követıen a szakmai részben
nem a helyi telephelyvezetı fog dönteni, hanem az igazgatónı, mindezt részletesen taglalták.
Hunyának megszőnik Örménykúttal a közös intézmény mőködése 2005. július 31-vel, igazgatójuk
nincs, mivel lejárt a megbízatása, és pályázat nem került kiírásra. Azért ragaszkodtak az óvoda
társulásban való mőködéséhez, mert pozitív.
Hunya Község Önkormányzata elfogadta a beterjesztett társulási megállapodást.
Bízva a jó együttmőködésben megköszönte a lehetıséget és mindenkinek jó munkát kívánt.
Petneházi Bálintné polgármester asszony miután köszöntötte a Képviselı-testület tagjait,
Polgármester és jegyzı urat, elmondta, hogy nem tudja, hogyan fogadja majd Csárdaszállási
Képviselı-testülete az 5. d.) pontban taglalt módosítást, mely szerint a telephelyvezetınek nem lesz
egyetértési jogköre, csak véleményezési jogköre. Hivatkozott arra, hogy a beterjesztett anyag került
megvitatásra a szülıi munkaközösség, falugyőlés elıtt, és a pedagógusok is így fogadták el.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy náluk egy jól kialakult pedagógus team van. A fent említett
fórumok és az önkormányzat sem szeretnék, hogyha a jelenlegi személyi összeállításon változás
történne. Elmondása szerint olyan kijelentés hangzott el, hogy nem szeretnék, hogyha Gyomaendrıd
általános iskolájának az igazgatónıje határozná meg, hogy a csárdaszállási gyermekeket ki oktassa. A
személyi kérdéseket illetıen ragaszkodtak ehhez az egyetlenegy mondathoz, hogy a
telephelyvezetınek egyetértési jogköre legyen. Kérdése, hogy mindez mennyire kivitelezhetı, hogyha
csak véleményezési joggal rendelkezik a telephelyvezetı. Aggodalmát fejezte ki, nem tudja milyen
lesz a különbözı fórumok részérıl a fogadtatás.
A másik módosítással, mely szerint nem a polgármester, hanem a Képviselı-testület látja el az egyéb
munkáltatói jogokat, egyetértenek.
A hétfıi testületi ülésük alkalmával mindkét variációról tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait.
Dr. Dávid Imre polgármester felajánlotta polgármester asszonynak, hogy amennyiben szükségesnek
látja a hétfıi testületi ülésen részt vesznek jegyzı úrral együtt, és a szükséges tájékoztatást megadják
az érintetteknek.
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Hunyán is elmondták, hogy ha a létszámfeletti pedagógus plusz költségeit finanszírozza a helyi
önkormányzat, az ellen nincs kifogásuk. A telephelyvezetı az Igazgatótanács tanács tagja lesz, de ha
úgy gondolják, hogy mindez még mindig nem elégséges, akkor eltérı is lehet a két megállapodás,
illetve lehetıség van egy háttér megállapodás megkötésére is. Gyomaendrıd egy mőködı intézményt
szeretne.
A szakértı véleménye szerint Hunyán jelenleg 8 fı pedagógust foglalkoztatnak, elképzelhetı, hogy a
6 fı is elégségesnek bizonyul. Amennyiben Hunya Önkormányzata költségvetésébıl támogatja a 2 fı
pedagógus költségét, nem jelent számunkra problémát.
Petneházi Bálintné polgármester asszony elmondta, hogy egy háttér megállapodással teljes
mértékben egyetértenének.
Farkas Zoltánné igazgató asszony köszöntötte a Képviselı-testület tagjait és a társult
önkormányzatok polgármester asszonyait, majd elmondta, hogy a helyzet adott. Úgy gondolja, hogy
mindnyájuknak úgy kell hozzáállni, hogy ez egy feladat, melynek megoldása mindannyiunk érdeke és
kompromisszumkészségre van szükség. Nincs szándéka pedagógusokat elbocsátani, de azért
megfontolandó, hogyha valakinek hosszas betegsége adódik, melybıl kifolyólag táppénzre megy,
vagy GYES-re megy, akkor nyilvánvaló, hogy intézményen belül fogja megoldani és a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolából küld helyettesítı pedagógust. Hunyáról pl. már több gyermek beiratkozott
az iskolába, ezért nem biztos, hogy annyi csoport lesz szeptember 1-re, mint amennyit most terveznek,
ezért kérdésként merülhet fel, hogy mi lesz a pedagógusokkal. Sajnos nem lehetnek elég
körültekintıek. Szabad iskolaválasztás lévén, miután a szülık eldöntötték, hogy melyik iskolába
íratják a gyermeküket, azután lehet csak valamiféle stabilizációt várni, hogyha ez eldılt. Sok kétség
van benne, tart a reá nehezedı feladattól, mivel jelenleg sok megválaszolatlan kérdés van a témát
illetıen, mint pl. ugyanazzal az adminisztratív gazdasági apparátussal dolgozik tovább, hogy oldják
meg a bejárást, az intézményirányításban a költségek milyen arányban oszlanak meg, stb. – mindezek
megválaszolásra, szabályozásra vár.
Dr. Dávid Imre polgármester igazgató asszony felszólalására válaszolva elmondta, hogy a Képviselıtestületnek több dologra vissza kell még térnie, határozatot kellene hoznia, melynek megvitatása a
júliusi, vagy a szeptemberi testületi ülés alkalmával lehetséges.
Megköszönte igazgató asszony pozitív hozzáállását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság az
oktatásért felelısséget érez, és meglátása szerint nagydolog, ami jelen ülésen zajlik a három település
életében. A helyzet adott, a kistelepülések részére egy kényszermegoldásról van szó, Gyomaendrıd
Város Önkormányzata részére, pedig egy komoly kihívás és óriási felelısség, hogy az intézmény, mint
kistérségi általános iskola mőködik tovább. Igazgató asszony szavaiból is kitőnt, hogy az ördög a
részletekben bújik meg, és rengeteg szabályzatot el kell készíteni, hogy minden gördülékenyen
menjen.
Három problémát vetített elı magában, ezek az alábbiak: a döntési kompetenciát megoldják,
ugyanakkor érdekesnek találja, hogy az igazgató asszonynak egyszemélyi felelıssége van. Véleménye
szerint, ha már kistérségi intézmény lesz, át kell gondolni a felelısség kérdését. A másik dolog, hogy a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola az intézményi társulást követıen mővészetoktatási intézménnyé
válik. A Humánpolitikai Bizottság nemrégen tárgyalta a térítési díjról szóló rendeletet, mely nagy port
kavart. Ha a mővészetoktatás a hunyai pedagógiai programba be van építve, akkor ez az oktatás
ingyenes lesz. Ez problémát jelenthet majd, hiszen az egyik intézményben fizetnek ezen oktatásért, a
másik intézményben, pedig nem.
A harmadik dolog, pedig az eszközbeszerzésre irányul, melyre 2008-ig haladékot kaptunk. Kérdése,
hogy a további eszközbeszerzés, a pályázatok elkészítése, saját erı biztosítása kinek a feladata?
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola iskolai- és közkönyvtári feladatot is ellát, biztos abban, hogy a
települési intézmények külön könyvtárral bírnak, melyeket felesleges lenne összevonni.
Jó munkát és nagyon jó kompromisszumkészséget kívánt minden egyes résztvevınek.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a bizottsági elnök asszony kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a
mővészeti oktatás érdekessége, hogy nem a hunyai iskola pedagógiai programjában, hanem az alapító
okiratában szerepel. A kettı között az a különbség, hogy úgy jelenik meg, mint mővészeti oktatási
intézmény, ennek megfelelıen a kiegészítı normatívát is felveszi. Ahhoz, hogy a kiegészítı
normatívát fel tudja venni, szeptemberben a térítési- és tandíjas rendeletet érdemben kell mőködtetni.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szeretné felvenni a mővészeti oktatást a tevékenységi körei
közé, és felvenni rá a kiegészítı normatívát, ami ez idáig az önkormányzat döntése alapján lehetetlen
volt. Ezzel ellentétben az önkormányzat az intézmény alapító okiratát módosítja, hogy a mővészeti
oktatást elláthassa.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban elmondta, hogy utalni lehet a vagyonelszámolással
kapcsolatos szabályokra, ahol az az irányadó, hogyha pl. a csárdaszállási telephely érdekeit szolgálja,
mert tornaszobát szeretnének ott kialakítani, akkor az ahhoz szükséges pályázati erıt Csárdaszállás
Önkormányzata fogja biztosítani. Ha egy központi vagyonról van szó, pl. iskolabusz, akkor
gyermeklétszám vagy a költségvetés arányában (az önkormányzat döntése alapján) történik a költség
viselése. A pályázat írása a belsı szervezeti egységnek a dolga és problémája, ahol pályázhat az
önkormányzat és az intézmény egyaránt.
Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy amikor az írásos anyagot megkapta,
elgondolkodott azon, hogy ez kinek jó valójában? Nyilvánvaló, hogy nem jó Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának sem. Gyomaendrıdnek és a
kistelepüléseknek is az érdeke az, hogy kistérség legyen, és itt legyen a központ, ezért nyilvánvaló
áldozatot kell hozni. Óva intené a csárdaszállásiakat arra vonatkozóan, hogyha a helyi megbízottakat
jogosítványokkal ruházzák fel, akkor a mőködésképtelenség fennáll. A jelenleg alkalmazásban álló
pedagógusoknak az intézményi társulást követıen hosszabb távon biztosított a fennmaradása.
Az igazgató asszonynak jó egészséget és további eredményes munkát kívánt.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy a telephelyi vezetık a régi
iskolaigazgatók, gazdasági vezetık feladatait látják majd el? Úgy érzi, hogy nehéz helyzetben vannak
azok a kis települések, akik erre a megoldásra kényszerültek, hiszen évek óta lehetett látni, hogy az
oktatás normatív létszámarányos finanszírozása csökkenı gyermeklétszám mellett ide fog jutni.
Ahelyett, hogy ezt megoldották volna egy országos oktatási reformmal, a kistelepüléseket ebbe a
kényszermegoldásba kényszeríti bele.
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a telephelyi vezetı
azon feladatokat látja el, melyeket korábban az iskola igazgatója látott el a munkáltatói jogok
vitatottsága tekintetében. Számtalan olyan adminisztratív feladat van a telephely életében, amit
teljesíteni kell: alá kell írni például az igazolásokat, balesetvédelemre, munkakezdésre, óralátogatásra
figyelni kell, valakinek képviselni kell annak a telephelynek az érdekeit, a szülıvel egyeztetni,
beszélni kell, a költségvetés készítésében közre kell mőködni, a pályázat készítésében részt kell venni,
stb. Akár egyszemélyes vezetésrıl beszélünk, akár nem, azt nem lehet elvárni, hogy egy
gyomaendrıdi oktatási igazgató feleljen azért, hogy Hunyán, vagy Csárdaszálláson lévı egységben mi
történik. Kétségkívül igaz, hogy valamilyen vezetési szintnek lennie kell. Jelen esetben a munkáltatói
jogok tekintetében van eltérés.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az elhangzott hozzászólásokat, észrevételeket. Azt kérte
Csárdaszállás Község Polgármester Asszonyától, hogy beszélje meg a testület a javasolt módosítást, és
annak figyelembevételével hozza meg határozatát.

További hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy az intézményi
társulási megállapodást a javasolt módosítások (5. c és 5. d pontokban) figyelembevételével hagyják
jóvá, és hozzák meg határozatukat.

A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/2005. (VII. 14.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti intézmény
fenntartó társulási megállapodást köt Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatával
2005. augusztus 01.-tıl határozatlan idıre óvodai és általános iskolai feladatellátásra.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyidejőleg hatályon kívül
helyezi a 149/2005. (VI. 30.) KT. számú határozat I. pontját valamint a 150/2005. (VI. 30) KT
számú határozatot.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert az megállapodás megkötésére.
2. Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint határozza
meg a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Diákotthon Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Hunya alapító okiratát.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ezzel egyidejőleg a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Diákotthon 289/1999.(X. 28.)KT. számú határozattal elfogadott és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidı:

azonnal

A határozat meghozatalát követıen megköszönte a polgármester asszonyok és az igazgató asszony
részvételét, akik ezt követıen további eredményes munkát kívántak a Tisztelt Képviselı-testületnek,
majd távoztak az ülésrıl.

2. napirendi pont
Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az intézmény vezetıjét, hogy tegye meg szóbeli tájékoztatóját,
a napirendet illetıen.
Gellai Józsefné intézményvezetı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy kérelemmel
fordult a Tisztelt Képviselı Testülethez, melyben kéri, hogy a Városi Gondozási Központ egy mőködı
egység nevének megváltoztatásához, valamint az új Idısek Otthona névadásához szíveskedjenek
hozzájárulni. A Fogyatékosok Klubot az orosházi Vadvirág Esély Klub névadását figyelembe véve,
„Rózsakert Esély Klub” névre változtatnák.
Szükséges továbbá az intézmény alapító okiratának kiegészítése, a végzett alapellátási formák
bıvülése miatt – étkeztetés, házi segítségnyújtás.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdése az intézményvezetı asszonyhoz, hogy a névváltoztatás milyen
fórumokon került megvitatásra az intézményt illetıen.
Gellai Józsefné intézményvezetı válaszában elmondta, hogy az egységvezetıkkel, gondozónıkkel
egyeztettek – javaslatuk szerint a fı szó kötıdjön a társintézményhez, így beszélgetés formájában
került sor a végleges név meghatározására.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a szükséges módosítási javaslatokat a határozati
javaslat tartalmazza.
További hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
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A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/2005. (VII. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ
389/1998.(XII.15.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
- Az alapító okirat 1./ pontja elsı bekezdése az „1. számú Idısek Klubja” szövegrész után
az alábbi szövegrésszel egészül ki: „- étkeztetés, házi segítségnyújtás”
- Az alapító okirat 1./ pontja második bekezdése a „Fogyatékosok Klubja” szövegrész
helyébe „Rózsakert Esély Klub” elnevezés lép, az „5. számú Idısek Klubja” szövegrész
után az alábbi szövegrésszel egészül ki:”- étkeztetés, házi segítségnyújtás”
- Az alapító okirat 1./ pontja harmadik bekezdése „2. számú Idısek Klubja” szövegrész után
az alábbi szövegrésszel egészül ki:”- étkeztetés, házi segítségnyújtás”
- Az alapító okirat 1./ pontja negyedik bekezdése „3. számú Idısek Klubja” szövegrész után
az alábbi szövegrésszel egészül ki:”- étkeztetés, házi segítségnyújtás”
- Az alapító okirat 1./ pontja egy újabb hatodik bekezdéssel egészül ki:
- „- 5500 Gyomaendrıd Mirhóháti u. 8. sz.
o İszi Napsugár Idısek Otthona”
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
TÁH felé jelentse.
Határidı:
Felelıs:

2005. augusztus 1.
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı és Gellai Józsefné
intézményvezetı

3. napirendi pont
Városi Gondozási Központ elvi mőködési engedély iránti kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy 2005. július 31-ig

nyújthat be az önkormányzat tárgyévre vonatkozó plusz normatíva igényt. Az új intézmény
esetében ez az igény csak akkor érvényesíthetı, ha a benyújtási határidıt megelızıen
legalább az elvi mőködési engedély iránti kérelem beadásra került az illetékes hivatalhoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/2005. (VII. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Városi
Gondozási Központnál a Mirhóháti u. 8. sz. alatt létesült új Idısek Otthona elvi mőködési
engedélye benyújtására kerüljön a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalhoz.
Határidı:

azonnal

4. napirendi pont
2005. évben építendı új utak, 26 db utca, Selyem út és Iskola utca útépítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatása
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy szeptember hónap közepére
jó lenne, ha egy érvényes, kihirdetett pályázat lenne, melyet követıen legkésıbb októberben el tudnák
kezdeni az útberuházást. Az Iskola utca és a Selyem út építése ebben az évben befejezésre kell, hogy
kerüljön. Mivel a beruházások ütemezése egymáshoz közeli idıpontban van, a beruházásokra
vonatkozó közbeszerzési eljárásokat költségmegtakarítás miatt célszerő összevonni egy eljárás
keretébe.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselı-testületnek Elıkészítı Munkacsoportot
és Bíráló Bizottságot kell választania. Mivel jelen beruházás együttesen meghaladja az építésre vonatkozó
nemzeti értékhatárt, azaz a 70.000.000,-Ft-ot, így a döntési jogkör a Képviselı-testülethez tartozik.
Az összevont közbeszerzési eljárás lefolytatására 3 db árajánlat került bekérésre, melyek közül a
legkedvezıbbet a Duplex Kft. nyújtotta be, bruttó 2.000.000,-Ft-os árral, ezért javasoljuk a közbeszerzésre
vonatkozó szerzıdés megkötését.
Hozzászólás hiányában felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/2005. (VII. 14.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 26 db belterületi lakóút útépítése; Mezıgazdasági
összekötıút építése öregszılıben; és a Selyem út felújítása tárgyában közbeszerzési eljárást
indít, melynek lebonyolításával a legkedvezıbb ajánlatot tevı Duplex Kft.-t bízza meg.
2. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 26 db belterületi lakóút útépítése; Mezıgazdasági
összekötıút építése öregszılıben; és a Selyem út felújítása tárgyában indított közbeszerzési
eljárás Elıkészítı Munkacsoport tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Béres János
Szujó Zsolt
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
3. A Képviselı-testület a kivitelezı kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Dr. Dávid Imre
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
Szujó Zsolt
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2005. szeptember 30.

5. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola bútor beszerzésre beérkezett ajánlatok értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városüzemeltetési Osztály vezetıjét, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
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Szujó Zsolt osztályvezetı a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán
került sor a bíráló bizottság ülésére, ahol az eljárás nyertes ajánlattevıjének a Linea Bútor Stúdió
Kft.-t javasolták. Az ajánlatokra vonatkozó bírálati lapot az elıterjesztés tartalmazza.
Kiválasztásának indoka: a Linea Bútor Stúdió Kft.-t tette az összességében legelınyösebb ajánlatot.
A bíráló bizottság ülésén elhangzott, hogy második helyezettnek az Alex Fémbútor Kft.-t hirdesse ki a
Képviselı-testület, amellyel a nyertes visszalépése esetén szerzıdést köt.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás hiányában felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/2005. (VII. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola részére
berendezési és felszerelési tárgyak, iskolabútorok beszerzése tárgyában indított egyszerő
közbeszerzési eljárás kapcsán a lebonyolító Tender-Co. Kft. és a Bíráló Bizottság véleménye
alapján az ajánlatok értékelésérıl szóló bírálatot elfogadja. Az eljárás nyertesének az
összességében legelınyösebb ajánlatot tevı Linea Bútor Stúdió Kft.-t hirdeti ki. A
Képviselı-testület második helyezettnek az Alex Fémbútor Kft.-t hirdeti ki, amellyel a
nyertes visszalépése esetén szerzıdést köt.
A Képviselı-testület felhatalmazza a lebonyolító Tender-Co. Kft.-t az eljárásra vonatkozó
összegzés elkészítésére és a polgármestert felhatalmazza a szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2005. szeptember 30.

6. napirendi pont
A magánerıs lakossági út- és közmőépítések, valamint útfelújítások szervezésérıl és támogatási
rendszerérıl szóló 12/2003. (IV. 30.) KT számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a tegnapi bizottsági elnöki
fórumon vetıdött fel, hogy a közmőépítések kapcsán kezdenek a féloldalas utcák megjelenni, melynek
következtében nagyon magas lakossági önerıre volna szükség. A rendelet végén 50-50 %-os
hozzájárulás került meghatározásra, mely véleménye szerint nem jó, mivel ha van pl. egy 600 vagy
800 méteres utca, melynek egyik oldala magántulajdonban van és be van építve, a másik oldalon
viszont van két telek, amire építettek, akkor viszont nincs 50 %-os tulajdonrésze az önkormányzatnak,
amire már nem vonatkozna a rendelet. Javasolná, hogy pl. azon féloldalas utcán, ahol van 20
érdekeltségei egység, ugyanakkor szemben van 2 telek, melyre ki lehet vetni az érdekeltségi egységet,
így 22-vel osztanak – javasolná, hogy 40-el osszanak ilyenkor, tehát a maradék porta, illetve a 90 % az
önkormányzaté. A Sallai úton van 30 porta, melybıl 4 van a túloldalon, ebbıl kifolyólag 22,5-del kell
osztani, és kijön lakossági önerıként 140 E Ft. Érdekességként kívánta megemlíteni, hogy pl. a
Mátyás király úton fizettek a lakók 53 E Ft-ot, míg a Sallai úton az elızetes költség 128 E Ft. Minden
szélsı, illetve sarki utcánál problémát jelent az érdekeltségi hozzájárulás meghatározása.
Javasolná, hogy kerüljön vissza a rendeletmódosítás a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
ülésére.
Czibulka György képviselı felszólalásában elmondta, hogy a fentiekhez hasonlóan a Jókai út is
hasonló problémákkal küzd.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a fenti problémát már évek óta jelezték a városszéli
képviselık. Példaként kívánta megemlíteni a körzetében a tavalyi évben elkészült utcák közül a Nagy
Sándor utcát, ahol a lakók 78 E Ft-ot fizettek be a 3 méteres útra, a Széchenyi utcában, mely
kétoldalas, 48 E Ft volt a lakossági hozzájárulás összege, a szintén 3 méteres útra. Egyoldalas utca a
Losonczy utca is, ahol a Nagy Sándor utca problémája merül fel. A Gárdonyi Géza utca aszfaltozása
több ütemben történik, a 6 méteres útra kiküldték a 98 E Ft-os érdekeltségi hozzájárulási összegrıl
szóló határozatot, fórumon döntöttek arról, hogy ne 6, hanem csak 4 méteres út épüljön, melynek
érdekeltségi hozzájárulásának összege 64 E Ft.
Csányi István bizottsági elnök képviselı asszony felszólalására reagálva elmondta, hogy eddig
mindössze 1-2 féloldalas utca került aszfaltozásra, ezért vált szükségessé a rendelet módosítása.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, hogy a probléma valóban nem új. Korábban azt
hangoztatták, hogy amikor az egyoldalas utcák sorra kerülnek, akkor egy önálló rendeletet fognak
alkotni. Egyoldalas utca lesz, pl. a Népliget utca, melynek másik oldala a holtág.
Katona Lajos alpolgármester felszólalásában elmondta, hogy itt a megfelelı alkalom a rendelet
megalkotására. A rendelet kimondja, hogy az út mellett annak kell fizetni, akinek a telke van. Azt
kellene kimondani, hogy az önkormányzat is hajlandó fizetni, ahol neki tulajdona van.
Tulajdonképpen a kérdés az, hogy hogyan számítják a tulajdonosi hozzájárulások mértékét.
Dezsı Zoltán képviselı a téma fontosságára való tekintettel javasolta, mivel az idı nem sürget, hogy
minden bizottság, majd a testület is tárgyalja meg a rendelet módosítását, vagy új rendelet alkotását.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/2005. (VII. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „A magánerıs lakossági út- és
közmőépítések, valamint útfelújítások szervezésérıl és támogatási rendszerérıl szóló 12/2003.
(IV. 30.) KT számú rendelet módosítása” tárgyú napirendet leveszi az ülés napirendjérıl.
Határidı:

azonnal

További írásos napirendi pont nem volt, a Polgármester az alábbiakról kívánta tájékoztatni a testület
tagjait:
- Július 15-én a délutáni órákban minden képviselıt tisztelettel várnak a nagylaposi
pikniken.
- A Wesselényi úton a Karbiner féle ingatlan pincéje leszakadt, a tetı a levegıben állt,
sajnos a Gyomaszolg Kft. és a Tőzoltóság sem vállalta el a bontási feladatokat, ezért
alpinisták kezdték meg a munkálatokat, melynek kb. 400 E Ft összegő vonzata lesz az
önkormányzat tekintetében, mely ráterhelhetı az ingatlanra.
- Nagyenyeden a patak kiöntött, a település 20 %-a víz alá került. A víz viszonylag gyorsan
visszaszorult, jelentıs károkat hagyva maga után. Természetesen lehetıségeinkhez mérten
megpróbálunk valamilyen módon támogatást nyújtani a településnek.
- Az Endrıdi Közösségi Ház vonatkozásában további probléma merült fel az
intézményvezetı egészségi állapota tekintetében. Munka alkalmassági vizsgálatot
követıen táppénzre vették. Az intézményvezetıi feladatok elvégzésével ideiglenesen
Dinyáné Bánfi Ibolyát bízták meg.
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További bejelentés, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, így megköszönte a jelenlétet és a
nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Dezsı Zoltán
hitelesítı
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