Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
16/2005.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. július 28-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

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

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, a hivatal osztályvezetıit, az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottakat,
intézményvezetıket és valamennyi érdeklıdı gyomaendrıdi lakost. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes a 19 fıs testületbıl jelen volt 18 fı. Rau József képviselı jelezte távolmaradását.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Jakus Imre és Knapcsek Béla képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl:
- Az Iskola úti építésére elnyert pályázat támogatási szerzıdése a tegnapi nap folyamán
aláírásra került. A beruházás értéke 60 M Ft. Az idei évben az útalap kerül elkészítésre, a
pályázati támogatás elszámolási ideje november hónap, míg az aszfaltozás határideje 2006.
június 30-a.
- Kis Bálint Általános Iskola felújítására vonatkozó - többször módosított - szerzıdés aláírásra
került. A felújított intézmény ünnepélyes átadására augusztus 19-én kerül sor, az elızetes
információink szerint Dr. Szegvári Péter a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
elnöke elfogadja meghívásunkat és átadja a felújított intézményt.
Augusztus 19-re elkészül a Városi Gondozási Központ Mirhóháti úti új 50 férıhelyes részlege
is, melyet Dr. Tóth Zoltán a Miniszterelnöki Hivatal Kabinetfınöke ad át, aki az elmúlt év
augusztusában az intézmény alapkövét is elhelyezte.
- A napokban megkezdıdik az Ipari Parkban a gabonatároló beruházása, a szükséges
engedélyek elkészültek, a szerzıdés aláírása folyamatban van.
- Az Okmányiroda korszerősítése, irodák átrendezése, akadálymentesítés részben elkészült. Az
okmányiroda egységesen a jövı héttıl az udvari épületrészben fogadja az ügyfeleket.
- Probléma merült fel az Öregszılıi településrészen elhelyezett hulladékgyőjtı konténerekkel
kapcsolatban, ugyanis a gyomaendrıdi vállalkozók kihordják a vágóhídról,
vendéglátóegységekbıl összegyőjtött hulladékot – bízik abban, hogy ez a probléma az Iskola
út megépítését követıen megoldódik.
- A Városi Képtár árverésre szánt képei a Díszteremben megtekinthetık.
- Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy 2005. szeptember 19-26-a között szabadságát tölti
Skóciában.
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További polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, majd az
érdeklıdıket van-e a napirend elıtti bejelentenivalójuk, kérdésük.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában elmondta, hogy többszöri felvetésére 2005. július 14-én
reggel 6 órakor a Semmelweis utcán nekiláttak és aszfaltvágóval végigvágták a problémás, felújításra
váró útszakaszt nem ki bosszúságot okozva ezzel a környéken lakóknak és a kempingben nyaralóknak.
Voltak olyan személyek, akik neki köszönhetı dolognak tartották, hogy hajnalban kezdték meg a
munkálatokat. Kérdése, hogy ki volt az a személy, aki felelısségteljesen a fenti munkálatokat
elrendelte, illetve azóta miért nem folytatták az útszakasz felújítását?
A körzetében lakók közül jó néhány megkérdezték, hogy szerint milyen megbízatás alapján
használhatja bárki, illetve Braun György és Gyırfi László hivatali dolgozók, hétvégén az
önkormányzat hivatali gépjármővét utánfutóval, munkaidı után és hétvégén?
Katona Lajos alpolgármester kérdése csendháborításra irányult, melyet már korábban is felvetett a
megfelelı szintő fórumokon. Kérdése, hogy Gyomaendrıd önkormányzatának milyen jogosítványai
vannak a különbözı szórakozóhelyek, elsısorban a sörözık, kocsmák nyitva tartásával kapcsolatosan?
Több lakossági megkeresés is érkezett hozzá, továbbá személyesen is érintett, hiszen a közvetlen
környezetében lakik a „STOP„ nevő sörözınek, mely több alkalommal hajnal 5 óráig is nyitva tart,
néha napokig be sem zárnak, és nyitott ajtó mellett hangosan szól a zene. Kérdése, hogy mit lehet, pl.
a fenti esetben tenni?
Csányi István bizottsági elnök a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatójához intézte azon
felvetését, hogy a kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı konténerek ürítését másképp koordinálják.
Személyesen tapasztalta, hogy a hét elején a városba kihelyezett konténerek a papírgyőjtı kivétel mind
telítve voltak. Nagyon sok vidéki turista kifogásolja ezt, és azt kérdezi, hogy miért van kihelyezve a
konténer, hogyha nincs annak ürítése megoldva. Az volna a kérése, hogy ebben a nyári idıszakban,
amikor jelentısebb idegenforgalom van a városban, jó lenne legalább a frekventáltabb helyeken
körültekintıbben végezni a konténerek kiürítését.
Babos László képviselı a megjelentek tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Magyar
Szocialista Párt megyei elnöke felhívást tett közzé, melyben a romániai esızések okozta árvízkárok
enyhítésére adománygyőjtésre kéri fel a megye lakosságát, a testvér megyénk Hargita megye lakóinak
megsegítésére. A párt helyi szervezete a Kossuth úti székházban minden nap délután 15-19 óráig
fogadja az adományokat, ruha, takaró, hálózsák, pénzadományokat.
Császárné Gyuricza Éva képviselı felszólalásában elmondta, hogy az endrıdi Posta körül lakók
aláírásgyőjtésbe akarnak kezdeni. Kérte a lakókat, ennek elhalasztására, bízva abban, hogy kérésre,
bejelentésre megoldható lenne a probléma, mely szerint Szarvas és Mezıtúr felıl sebességkorlátozást
szeretnének kérni, mivel beláthatatlan a kanyar miatt az útszakasz.
Amikor a Deák utca másik részét építették, sajnos a két éve megépített utat tönkretette az az autó,
amelyik az építıanyagot hozta. Eddig csak egy helyen, most már viszont három helyen is probléma
adódott.
Tájékoztató jelleggel kívánta elmondani, hogy Endrıdön az elmúlt hónapban megkezdıdött az
adományok győjtése az árvízkárosultak megsegítésére, melyet az MKDSZ, FIDESZ és az Endrıdiek
Baráti Köre szervezett. Sajnos pénzadomány nagyon csekély összegben került átutalásra.
Egy héttel ezelıtt 15 m3 ruhát adtak át és ma is vittek tartós élelmiszer adományt, melyet a békési
Református Egyház szállít ki a rászorultaknak
Dr. Csorba Csaba jegyzı Dezsı Zoltán képviselı úr által feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy
Braun György és Gyırfi László hivatali alkalmazottak (Béres János képviselı úr és Csányi István
bizottsági elnök úr körzetében mozogtak elsısorban), akik a város különbözı területén az elmúlt évek
során megrongálódott, illetve megsemmisült védıkorlátok pótlását, és javítását végzik. Ugyanakkor
párhuzamosan folyik a túraútvonal karbantartása, rendbetétele, a szeméttárolók kihelyezése, illetve a
padok rendbetétele. Fenti feladatok ellátása kb. két hónap óta tart, kisebb-nagyobb megszakításokkal.
Az esti órákban, valamint hétvégén tevékenyen részt vesznek a szivattyúk indításában és az ezzel
kapcsolatos elıkészítı munkálatokban.
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Katona Lajos alpolgármester úr csendháborításra vonatkozó kérdésére válaszolva elmondta, hogy az
említett „STOP” nevő sörözıvel kapcsolatban lakossági bejelentés ez idáig nem érkezett. Ahhoz, hogy
a hivatal eljárást kezdeményezzen, ahhoz az ott élı lakosság írásos bejelentésére volna szükség. Ebben
az esetben kétfajta eljárási rendet lehet lefolytatni; az egyik: birtokvédelmi eljárási rend (jelen eljárást
folytatjuk a T-BOY és a Nosztalgia vendéglátóegységek tekintetében), melynek lényege, hogy elsı
fordulóban az eljárás keretén belül, ha az megalapozott szakértıi véleménnyel alátámasztott, este 22
órától megtiltják a zeneszolgáltatást. Ez esetben fellebbezési lehetıségre van mód, mint ahogy az a
Nosztalgia és a T-BOY esetében is történt. Volt egy bírósági szakasz, mely még nem került lezárásra,
ezzel párhuzamosan a fenti határozat azonnal végrehajtható. Pénzbírság kiszabására van lehetıség,
rendırségi feljelentés alapján, mely mindkét vendéglátóegység esetében megtörtént. Ha ez az eljárási
rend nem vezet eredményre, abban az esetben a nyitva tartás korlátozását is el lehet rendelni. Egy
korábbi esetre kívánta felhívni a figyelmet, ahol este 22 órára korlátozták a nyitva tartás idejét.
Amennyiben a birtokvédelmi eljárás folyamán megfellebbezik a jegyzıi hatáskörben kiadott
határozatot, abban az esetben az eljárást kezdeményezı lakosok lesznek a felperesek. Az eljárás
hosszabb lefolyási idejő, mivel a szakértı kirendelése, és a bírósági per is hosszabb idıt vesz igénybe.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetésérére válaszolva, mely az endrıdi posta közelében
sebességkorlátozás csökkentésére irányult elmondta, hogy nem önkormányzati kezeléső útról van szó,
tehát az önkormányzat pozícióját jelentısen javítaná az aláírásgyőjtés. Az útszakasz
sebességkorlátozását a Közútkezelı Kht. fogja bejárást követıen elrendelni. A fenti útszakasz valóban
nem belátható, a személy- és tehergépjármő forgalom is jelentısen megnıtt a szakaszon
Szujó Zsolt osztályvezetı a Semmelweis úti útszakasz felújítását illetıen elmondta, hogy egy
helyszíni bejárás során a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjével, és a STRABAG Rt. képviselıjével
megállapodtak a problémás útszakasz helyreállításában. A STRABAG Rt.-nek senki nem adott olyan
utasítást, hogy a munkát reggel 6 órakor kezdjék meg, csupán az úthelyreállítást rendelték meg tılük.
Amikor a fürdı vezetıje jelezte a problémát, a munkálatokat leállították, és megkérték az Rt.
építésvezetıjét, hogy lehetıség szerint reggel 9 óránál hamarabb ne kezdjenek a munkálatokhoz.
Tudomása szerint azóta nem történt változás a munkák állapotát illetıen.
Fábián Lajos ügyvezetı igazgató a képviselıi észrevételekre, hozzászólásokra válaszolva elmondta,
hogy valóban reggel 6 órakor kezdték felverni az aszfaltot a Semmelweis utca problémás szakaszán,
mivel gondot jelentetett, hogy reggel 8.30 órakor a fürdı elıtti parkoló és útszakasz már tele van
gépjármővel. Ebben az évben már több alkalommal szóba került az útszakasz felújítása, ezért
valamilyen megoldást kellett arra találni. Ígérete szerint még augusztus hónapban az útalapot
kicserélik, megerısítik.
Ami a szelektív hulladékgyőjtı edények ürítését illeti, azokat minden héten pénteken kiürítik, de a
hétvégén telehordja a lakosság.
A Deák utcában az út megrongálódását okozó nehézgépjármő rendszámát leadta a hivatal illetékes
osztályán, akik megteszik a szükséges intézkedést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, hogy a közterületeken elhelyezett konténerek
szeméttel való feltöltésével különösen Öregszılıben van probléma. A probléma megoldására,
megkezdték a vállalkozókkal kötött kötelezı közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdések
ellenırzését, illetve a Polgárırség, valamint a közterület felügyelet bevonásával un. figyelıszolgálat
jött létre. Nem az átmenı forgalom, hanem az ottani lakosság érdekeit szolgálná a hulladéktároló.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a jelenlévı érdeklıdıket, hogy kívánnak-e még a
napirendi pontok elıtt hozzászólni.
További hozzászólás nem volt, így az ülés napirendjére tett javaslatot. A meghívóban szereplı
napirendet az alábbiak szerint javasolta kiegészíteni:
20./ Romániai árvízkárosultak támogatása
21./ Dr. Csizmadia Tamás székhelyváltoztatásának bejelentése
22./ Bejelentések
Felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat a napirendet illetıen.
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A Képviselı-testület hozzászólás nélkül, az ülés napirendjére tett javaslatot 18 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Kis Bálint Általános Iskola valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása
Óvodavezetık szakmai beszámolója a 2004/2005-ös nevelési évrıl
Közoktatási intézmények beszámolója a 2004/2005-ös tanévrıl
Önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2005/2006-os tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Városi Családsegítı Központ szakmai programjának jóváhagyása
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium tanulóinak 2005 évi érettségi vizsga
eredményérıl
Gyomaendrıdi Önkéntes Tőzoltó Egyesület beszámolója
Kner Imre Gimnázium kollégiumának felújítása – lebonyolítás átruházása
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Kuratóriumának kérelme
Öregszılıi Idısek Otthona épületének bıvítése
2005. évi pályázatok I. félévi beszámolója
Dél-Alföldi Régió Ivóvízminıség –javító programjához való csatlakozás
Szennyvíz bekötések
Tájékoztató a Selyem út II. ütem építési munkáinak befejezésérıl
Tájékoztató Gyomaendrıd város, 2005. évben teljes szélességében új aszfalt
záróréteggel felújítandó belterületi útjainak kiválasztásáról
Emlékmő állítás Csejti pusztán a volt iskola területén lévı
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Romániai árvízkárosultak támogatása
Dr. Csizmadia Tamás székhelyváltoztatásának bejelentése
Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket.
A 71/2005. (III. 31.) KT számú határozat végrehajtására adott jelentést annyival kívánta kiegészíteni,
hogy a szennyvíztelephez vezetı út felújítására irányuló TEKI pályázat forráshiányra hivatkozással
elutasításra került, viszont a régióban ezt a pályázatot megnyertük, tehát más forrásból a beruházás
elindult - Selyem-Fazekasi út vonatkozásában.
Hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt, a Képviselı-testület a jelentést egyhangú, 18 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 282/2004. (IX. 30.), 71/2005. (III. 31.), 100/2005.
(IV. 28.), 125/2005. (V. 26.), 130/2005. (V. 26.), 134/2005. (V. 26.) és a 171/2005. (VI. 30.)
KT. számú határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadja.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.)
KT számú rendelet módosítása és kiegészítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatóját a napirendre vonatkozóan.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, hogy a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal 2004-ben az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló helyi rendeletek célvizsgálatát végezte és a vizsgálat eredményérıl a jelentést
megküldte hivatalunknak is. A jelentésben foglalt hiányosságok pótlásáról 2005. szeptember 30-ig kell
gondoskodni. A megyei jelentés kapcsán elvégeztük saját rendeletünk felülvizsgálatát és az adódó
hiányosságok, aktualitások kijavítására elkészítettük a mellékelt rendelettervezetet.
A véleményezı bizottságok a rendelettervezetet megtárgyalták és javasolják a Képviselı-testületnek
annak elıterjesztés szerinti megalkotását.
A fentiek figyelembevételével, tisztelettel kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy szíveskedjenek a
mellékelt rendelettervezetet megvitatni, és elfogadásáról dönteni.
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, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2005. (…….) KT rendeletét
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló többször módosított
12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításáról és kiegészítésérıl
2. Napirendi pont
A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a környezetterhelési díjról
szóló törvény hatályba lépését követıen a Képviselı-testület megalkotta a talajterhelési díjról szóló
rendeletét. A törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezései 2005. január 1-tıl módosultak,
illetve kiegészült a törvény, melyek az önkormányzati adóhatóság által kezelt talajterhelési díjjal
összefüggı sajátos szabályokat tartalmazzák.
Ezek a módosulások érintik a helyi rendeleti szabályozást is, így a mellékelt módosító rendelettervezet
került a Tisztelt Képviselı-testület elé beterjesztésre.
Városunkban a szennyvízberuházási munkálatok miatt a 2004. évi talajterhelési díj bevallásával
kapcsolatos feladatokat a törvényben meghatározott határidın (2005. március 31.) túl tudtuk
elkezdeni, így kérnék a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy ebben az évben a pótlékmentes befizetési
határidıt 2005. július 31-ig szíveskedjen meghosszabbítani.
Az elıterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadást javasolta.
Mivel 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, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2005. (…….) KT rendeletét
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A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 29.) KT rendelet módosításáról
A rendelet megalkotását követıen kérte a képviselıket, hogy határozatban modják ki a 2005 évi
talajterhelési díj pótlékmentes fizetési határidejének július 31. napjáig történı meghosszabbítását.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 29.) KT
rendelet módosításáról szóló rendelet“ megalkotásával egyidejőleg a 2005. évi talajterhelési
díj pótlékmentes fizetési határidejét 2005. július 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
3. napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola, valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Hangya Lajosné képviselı
asszonyt, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a bizottság ülésén más
irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Mindkét pedagógiai programot jónak ítéli. A Kis
Bálint Általános Iskola pedagógiai programjával kapcsolatban megfogalmazott kifogásokat a szakértı
és az iskola igazgatója egyeztette, melynek következtében kompromisszumos megoldás született.
A fentiek figyelembevételével javasolná a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Kis Bálint
Általános Iskola pedagógia programját, melynek következtében olyan eredményesen és jól dolgoznak
a jövıben is, mint ahogy eddig tették.
Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy a Képviselı-testület elıtt kettı, a
törvénynek megfelelı pedagógiai program szerepel. A Kis Bálint Általános Iskola pedagógiai
programját illetıen elmondta, hogy a szakértı Ladányi Gáborné szerint kiegészítésre szorul, amit
ugyan a törvény konkrétan nem ír elı, de az iskola mőködése, illetve jövı évi költésvetése lebontása
szempontjából fontos lehet. A bizottsági ülést követıen került sor egy egyeztetésre, ahol az
intézményvezetı, a szakértı és jegyzı úr vettek részt.
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek mindkét pedagógiai program
elfogadását.
Fülöp Istvánné igazgató asszony elmondta, nagyon örült annak, hogy történt egy egyeztetés, melyen
kompromisszumos megoldás született az ésszerőségi javaslatokat illetıen. A szakértıi véleménybıl
kiderül, hogy a törvényi elıírásoknak megfelelı dolgok kerültek rögzítésre. A szakértı célszerőségi
javaslatait örömmel veszi a tantestület, mellyel kiegészítésre kerül a pedagógiai program. Példaként
kívánta megemlíteni a sajátos nevelési igényő tanulók ellátását, melyre külön fejezetben a pedagógiai
programban nem tértek ki, azonban több fejezetben is megtalálhatóak az arra utaló jelek, mely szerint
az ehhez szükséges feltételrendszerrel rendelkeznek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy egyik intézmény
pedagógiai programjának elkészítése során sem volt jogszabályi probléma. A szakértı olyan
célszerőségi javaslatokat tett szakértıi véleménye összegzésében, mely az intézményt és a fenntartót
egyaránt védi. Ennek a lényege, hogy bizonyos idıkereteket százalékos arányban célszerő
meghatározni, mely például a 2005. évi költségvetés tárgyalásánál jelentıs kérdés volt.
Tisztelettel kérte a Képviselı-testületet a határozati javaslatok elfogadására.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd elmondta, hogy a pedagógiai
programok szakértıi véleményének elkészítésével megbízott Ipszilon Kft. elızetesen jelezte
távolmaradását jelen testületi ülésrıl.
További hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elızetesen elkészített
szakértıi vélemény alapján jóváhagyja a Kis Bálint Általános Iskola pedagógiai programját.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elızetesen elkészített
szakértıi vélemény alapján jóváhagyja a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
pedagógiai programját.
Határidı: azonnal
4. napirendi pont
Közhasznúsági társaságok fenntartásában mőködı óvodák vezetıinek 2004/2005 nevelési évrıl
készített szakmai beszámolójának elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy amennyiben van
kiegészítenivalója a napirendet illetıen, azt tegye meg.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Dr. Csoma Antal Gáborné és Kovács Péterné óvodavezetık
elızetesen jelezték távolmaradásukat a mai testületi ülésrıl.
Hangya Lajosné bizottsági elnök el kívánta mondani, hogy a közhasznú társaságok fenntartásában
mőködı óvodák különféle színes programok szerint szabadon dolgoznak a közoktatási törvénynek
megfelelıen. Örül annak, hogy a minıségirányítási program egységes szempontrendszert határozott
meg, így a beszámoló elkészítése könnyebb és áttekinthetıbb számunkra a közhasznú társaságok
fenntartásában mőködı óvodákban. Összességében elmondható, hogy gyermekcentrikus,
gyermekszeretı módon bánnak az óvodás gyermekekkel, értékközvetítı munkát végeznek minden
intézményben, megfelelı, harmonikus légkört alakítanak ki. Integrált óvoda egyre több helyen
megvalósul, és egyre jobban sikerül esélyt biztosítani a rászorultaknak. Az óvodák elsırendő feladata,
hogy élmény gazdag légkört biztosítson a gyermekek számára, továbbá az iskolára való
képességfejlesztést végezzenek, valamint az iskolára való felkészítést megfelelıen végezzék. Külön
örült annak az óvodai beszámolókban, hogy például a Tulipános Óvoda esetében az iskolaérettségi
vizsgálatot minden gyermeknél elvégeztetik. A Margaréta Óvodai Oktató Kht. beszámolójából
kitőnik, hogy a többi óvoda számos szakmai segítséget nyújtott munkája során. A Csemetekert a
Óvodai Oktató Kht. tekintetében érezhetı legjobban az anyagi nehézség, aki kérné a testület
hozzájárulását, hogy a visszafizetendı támogatás határidejét december hónapra határozza meg.
Kérte a Tisztelt Képviselı-testületet a közhasznú társaságok fenntartásában mőködı óvodák
beszámolóinak elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a bizottsági elnök asszony kiegészítését, majd elmondta,
hogy a Humánpolitikai Bizottság ülésén, ahol az óvodavezetık megjelentek megköszönte az óvónık
munkáját. Most a Képviselı-testület nevében elismerését fejezte ki az óvodavezetıknek.
További kiegészítés, hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait határozatuk
meghozatalára.
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A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaendrıdi
Százszorszép Óvodai Oktató Kht. képviselıjének Dr. Csoma Antal Gábornénak, a
Százszorszép Óvoda vezetıjének 2004/2005. nevelési évben végzett tevékenységérıl készített
szakmai beszámolóját.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Szmola Óvodai
Oktató Kht. képviselıjének Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák vezetıjének
2004/2005. nevelési évben végzett tevékenységérıl készített szakmai beszámolóját.
Határidı: azonnal
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Tulipános Óvodai
Oktató Kht. képviselıjének Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda vezetıjének 2004/2005.
nevelési évben végzett tevékenységérıl készített szakmai beszámolóját.
Határidı: azonnal
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Csemetekert Óvodai
Oktató Kht. képviselıjének Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda vezetıjének 2004/2005.
nevelési évben végzett tevékenységérıl készített szakmai beszámolóját.
Határidı: azonnal
V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaendrıdi
Margaréta Óvodai Oktató Kht. képviselıjének Kovács Péternének, a Margaréta Óvoda
vezetıjének 2004/2005. nevelési évben végzett tevékenységérıl készített szakmai
beszámolóját.
Határidı: azonnal
VI.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Szabó Istvánné
Óvodai Oktató Kht. képviselıjének Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda vezetıjének
2004/2005. nevelési évben végzett tevékenységérıl készített szakmai beszámolóját.
Határidı: azonnal
VII.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Szivárvány
Gyermekkert Kht. képviselıjének Lázárné Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda vezetıjének
2004/2005. nevelési évben végzett tevékenységérıl készített óvodai és bölcsıdei szakmai
beszámolóját.
Határidı: azonnal
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5. napirendi pont
Közoktatási intézmények beszámolói a 2004/2005. tanévrıl
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Városi
Családsegítı Központ, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola és a
Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatóinak beszámolóit olvashatta a Tisztelt Képviselı-testület.
Majd felhívta a Humánpolitikai Bizottság tagjainak a figyelmét, hogy amennyiben van
kiegészítenivalójuk a beszámolókat illetıen, akkor azt tegyék meg.
Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában elmondta, az intézményvezetıi beszámolókat
áttanulmányozva, megdöbbenve olvasta, hogy van olyan óvoda, ahol 17 gyermek gyógytornára jár.
Számos esetben a gyermekek rehabilitációra, tantárgyi felmentésre, gyógy- és kiegészítı oktatásra
szorulnak. Figyelembe véve a fent felsoroltakat jövıképünk hosszabb távon nem túl kedvezı.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megállapította, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola a
beszámoló alapján nehéz helyzetben van, mivel az összes tanulóinak a 23 %-a sajátos nevelési igényő,
akik közül 44 fı enyhe értelmi fogyatékos, míg 51 fı normál tagozatra jár, de fejlesztésre,
felzárkóztatásra szorul. Tetszett az intézménynek azon felmérése, mely a magatartásra, viselkedésre,
kultúrára, a magyarságra vonatkozott, és az volt a kérése, hogy ezt folytassák tovább.
A Kis Bálint Általános Iskola tekintetében a jobb tanulmányi teljesítményt kívánta kiemelni. A kitőnı
tanulók aránya 7,3 %. Az alsó tagozatos diákok esetében (1-4. osztály) a tanulmányi átlag 4,11, amíg a
felsı tagozatos diákoknál (5-8. osztály) 3,73. A pedagógiai munkát az iskolában a teljesítmény
tükrözi.
A Városi Zene- és Mővészeti Iskolában rengeteg tanszak van, ahol a tanulmányi eredmény eleve jónak
mondható. Az itt eltöltött tanulmányi idı megalapozza a kulturáltság, a kommunikációs hajlam, a
szép, nemes dolgok értékelését, és lehetıvé teszi a pályaválasztást közép- és felsıfokú képzésnél.
Császárné Gyuricza Éva képviselı felszólalásában példaként megemlítette egy, a vonaton utazó idıs
házaspár és két fiatal szituációját, mely a tiszteletrıl, a figyelmességrıl szólt volna. Igazán nem tudja,
hogy milyen tantárgy lenne az - illemtan, vagy viselkedéstan,- ami a mai fiatalok illemtudását
fejlesztené. A viselkedést elsısorban otthon, a családban kellene megtanítani, melyre sok esetben nem
kerül sor.
Almási Gergelyné igazgatóhelyettes véleménye, hogy a megfelelı viselkedés elsajátítása elsısorban a
szülı feladata kellene, hogy legyen. Ugyanakkor az iskolában tantárgyaktól függetlenül a
pedagógusok is számos esetben nevelı szándékkal felhívják a fiatalok figyelmét az illemre. Az iskola
megpróbálja a szépre, a jóra, és az illedelmes dolgokra megtanítani a diákokat, azonban a
társadalomban más hatások érik a gyermekeket, mellyel nem biztos, hogy a pedagógusok fel tudják
venni a harcot.
Fülöp Istvánné igazgató felszólalásában elmondta, hogy a család, az iskola és a társadalom hat a
gyermekre, melyek közül a legerısebb a család hatása. Sajnos egészen mások a társadalmi hatások,
melyet nem lehet korlátozni. Alsó tagozatos diákok esetében társadalmi ismeret tantárgy keretében,
míg felsı tagozatosok esetében (7. osztályban) moduláris oktatás keretei között etika nevő tantárgy
oktatása segíti a fenti problémák elsajátítását.
Dr. Dávid Imre polgármester elismeréssel köszönte meg az intézményekben folyó oktató- és
nevelımunkát. Elmondta, hogy a legnagyobb gondot meglátása szerint is a társadalom problémája
jelenti, azonban a családban folyó nevelımunka sem könnyő, ezáltal az intézményre is nagyon nagy
felelısség hárul.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Czikkely Erika a
Városi Családsegítı Központ intézményvezetıjének beszámolóját a 2004/2005. tanévrıl.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Farkas Zoltánné a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának beszámolóját a 2004/2005.
tanévrıl.
Határidı: azonnal
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Fülöp Istvánné a Kis
Bálint Általános Iskola igazgatójának beszámolóját a 2004/2005. tanévrıl.
Határidı: azonnal
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Holubné Hunya
Anikó a Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatójának beszámolóját a 2004/2005. tanévrıl.
Határidı: azonnal
6. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2005/2006-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményezı bizottságok a határozati javaslatban foglaltak
szerint javasolják engedélyezni az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények csoport
számait a következı tanévre.
Felkérte a képviselıket döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2005/2006. tanévben a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon intézményben az alábbi csoportszámok
indítását engedélyezi, azzal hogy a költségvetési koncepció tervezésekor a tantárgyfelosztás
ismeretében az alkalmazotti létszámot át kell tekinteni:
- Általános iskolai oktatás 1-8 évfolyam – 16 csoport
- Speciális tagozat – 3 csoport
- Napközi otthonos ellátás – 12 csoport
- Diákotthoni ellátás – 2 csoport
Határidı:
Felelıs:

2005. augusztus 31
Farkas Zoltánné igazgató
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II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2005/2006. tanévben a Kis
Bálint Általános Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi, azzal
hogy a költségvetési koncepció tervezésekor a tantárgyfelosztás ismeretében az alkalmazotti
létszámot át kell tekinteni:
-Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam 26 csoport
- Napközi otthonos ellátás 12 csoport
Határidı: 2005. augusztus 31
Fülöp Istvánné igazgató
Felelıs:
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2005/2006. tanévben a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok
indítását engedélyezi:
- 9-13. évfolyam
14 tanulócsoport
- Kollégium
2 tanulócsoport
Határidı: 2005. augusztus 31..
Felelıs:
Dr. Kovács Béla igazgató
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2005/2006. tanévben a Városi
Zene- és Mővészeti Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
- Tánc tagozat
12 csoport
- Képzımővészet
16 csoport
- Zene tagozat
16 csoport
- Bábmővészet
5 csoport
tagozat
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja az intézményvezetı
asszonyt, hogy a szeptemberi beiratkozásokat követıen a tényleges tanuló létszám
ismeretében mutassa ki, hogy a beiratkozott tanulók után hány fıre vehetı igénybe az állami
normatíva és ez milyen hatással van az intézmény finanszírozására.
Határidı:
Felelıs:

2005. szeptember 30.
Holubné Hunya Anikó igazgató

7. Napirendi pont
A Városi Családsegítı Központ szakmai programjának jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény vezetıje átdolgozta az intézmény szervezeti és
mőködési szabályzatát, valamint a házirendjét a törvényi változásoknak megfelelıen. Az átdolgozott
alapdokumentumokat a Képviselı-testület 93/2005. (IV. 28.) KT. számú határozatával elfogadta. Az
intézményvezetı az SZMSZ és a házirend átdolgozásával egyidejőleg a Családsegítı Szolgálat
valamint a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját is aktualizálta és elfogadásra beterjeszti a
Képviselı-testület elé.
A fenntartói jóváhagyás elıtt szakértıi vélemény kikérésére került sor, amely szerint az intézmény
szakmai programja a jogszabályi elıírások és szakmai követelmények figyelembe vételével készült,
megfelel a szakmai elıírásoknak.
A véleményezı bizottság javasolja a képviselı-testületnek a program jóváhagyását.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Városi Családsegítı
Központ Családsegítı Szolgálat - Békés Megyei Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthon
Módszertani osztálya, mint szakértı által elızetesen jóváhagyott - szakmai programját.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Városi Családsegítı
Központ Gyermekjóléti Szolgálat - Békéscsabai Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
szakértı által elızetesen jóváhagyott -szakmai programját.
Határidı: azonnal
8. Napirendi pont
Tájékoztató Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2005 évi érettségi
vizsga eredményérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés tantárgyanként bemutatja az érettségi vizsga
eredményeit, illetve az érettségi elnökök megállapításait. A Humánpolitikai Bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2005. évben érettségi vizsgát tett
tanulók eredményeirıl készített tájékoztatót.
Határidı. azonnal
9. Napirendi pont
Önkéntes Tőzoltó Egyesület beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Farkasinszky Sándor urat az egyesület elnökét, majd
megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit van e szóbeli kiegészíteni valójuk a beszámolóhoz.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, az elmúlt képviselı-testületi ülésen a bejelentések között
kérte, hogy lehetıség szerint a testület kapjon szakmai beszámolót az egyesület munkájáról, az
önkormányzati támogatás felhasználásáról. Sajnálta, hogy a benyújtott beszámoló nem arról szólt,
amire igazán kíváncsiak lettek volna. A szakmai beszámoló helyett - megítélése szerint - egy
hagyományırzı egyesületrıl kaptak egy tartalmas beszámolót, amely egyesület viszont nem ennek
tekinthetı. A szóban forgó beszámolót az egyesület elnöke szóban kiegészítette a bizottság ülésén,
viszont számára ez még mindig nem volt megnyugtató. Véleménye szerint megkérdıjelezendı egy
olyan városi tőzoltó egyesületnek a szükségessége, amely másfél év alatt nem kerül riasztásra, annak
ellenére, hogy rendelkezik a megfelelı technikával, - vagy mőködjön inkább hagyományırzı
egyesületként.
A riasztás elmaradásának okát nem kívánta firtatni, viszont a lakosságot joggal irritálja az, hogy egy
megfelelı eszközökkel, és bizonyos anyagiakkal rendelkezı helyi tőzoltó egyesület egy gyomaendrıdi
tőzesetnél meg sem jelenik. Elmondásuk szerint azért nem vehetnek részt az oltásban, mert nincs
parancsuk, nincsenek vezényelve.
A bizottság véleménye szerint a városnak igen is szüksége lenne erre az egyesületre, megelızı
tevékenységükre, képesek lennének egy nagyobb tőz megelızésére, ha riasztva lennének. Az
egyesületnek viszont el kellene dönteni, hogy milyen szervezeti formában akar tovább mőködni.
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A pénzügyi beszámolóból is látható, hogy jelentıs költség megy el a mőködtetésre évente – tőzoltó
autó mőszaki vizsgáztatása, telefonköltség, üzemanyagköltség stb., mi szükség van erre, ha érdemi
munkát nem végeznek, mert nincsenek riasztva. Ennek a szervezeti formának csak akkor van értelme,
ha ténylegesen részt is vesznek a tőzoltásban, közelségükkel, gyorsaságukkal egy –egy helyi
tőzesetnél több százezer forintos kár megakadályozását segíthetik elı.
Összegezve a bizottság kérte, hogy az egyesület ténylegesen kapcsolódjon be a tőzoltási feladatokba,
ennek érdekében tegye rendszeressé a kapcsolatot a szarvasi tőzoltó parancsnoksággal, amelyrıl
adjanak tájékoztatást a testület szeptemberi ülésén.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a szarvasi tőzoltóparancsnoktól kapott tájékoztatás szerint
maga az önkéntes tőzoltó egyesület kérte, hogy ne riasszák ıket egy-egy tőzeset során. Megkérdezte
az egyesület elnökét mennyi a valóságtartalma ennek a tájékoztatásnak.
Farkasinszky Sándor elnök hangsúlyozta, szó sincs arról, hogy ık azt kérték volna a szarvasi
parancsnokságtól, hogy ne riasszák ıket. Mindössze azt közölték velük, hogy az ügyeletet
megszüntették a Fı úti laktanyába, viszont az övén kívül, még két tőzoltónak a telefonszámát adták
meg a parancsnokságnak, amelyen a riasztást megtehetik, amely után ık képesek a további riasztásra.
Igen is szükségesnek tartják azt, hogy a meglévı eszközöket használják, a város lakosságának
biztonsága érdekében, amelyhez a megfelelıen képzett szakembergárda áll rendelkezésre.
Az egyesület további mőködtetését illetıen, levélben kereste fel a Katasztrófavédelem Országos
Fıigazgatóját, melyben arra kért választ, hogy anyagilag tudnák e támogatni az egyesület szervezeti
átalakítását, egy 24 órás ügyeletnek a felállítását. Bízott benne, hogy szeptemberi testületi ülésen az
eredményrıl be tud számolni a képviselı-testületnek.
Jenei Bálint bizottsági elnök a bizottsági vélemények és az elnök által elmondottak alapján úgy vélte,
hogy az érintett felek nincsenek egy véleményen. A bizottság ugyanis nem javasolja a köztestület
létrehozását, míg az egyesület úgy látja, hogy csak a köztestületi forma oldaná meg az önkéntes
tőzoltó egyesület mobilitását. Mi lenne a helyes megoldás?
Dezsı Zoltán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy annak idején Németországból ajándékba kapott
tőzoltó autó, és mikrobusznak mi lett a sorsa. Tudomása szerint a mikrobusz átfestésre került, és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat használatába ment át. Fizetett e ezért az önkormányzat, vagy csak
ajándékba kapták. Jelenleg ez a mikrobusz a volt vízügy udvarán áll, ráírva, hogy eladó. Van e az
egyesületnél olyan technikai eszköz, amit esetleg értékesíteni lehetne, és a befolyt összeget az
egyesület mőködtetésére fordítanák.
Dr. Kovács Béla képviselı egyetértett az egyesület elnökének azon törekvésével, hogy a köztestület
létrehozása ügyében az országos hatósághoz fordult tanácsért. Véleménye szerint nem árt, ha a
fıhatóságtól megtudjuk, hogy EU-ban milyen elképzelések, milyen területi lefedések vannak, hány
kilométeren belül kell egy-egy tőzoltóságnak lenni. Ennek ismeretében könnyebben tudunk majd
dönteni, hogy kell e nekünk a köztestület, vagy maradjon meg hagyományırzı egyesületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a határozati javaslat módosítására, illetve kiegészítésére tett
javaslatot, amely szerint az önkormányzat kijelenti, hogy a jelenlegi jogszabályi illetve a város
pénzügyi háttérének ismeretében nem kíván köztestületet létrehozni ……. Véleménye szerint ne
mondják ki végérvényesen azt, hogy az önkormányzat soha nem akar köztestületet létrehozni. Ha a
körülmények idıvel pozitívan változnak, ezt a lépést meg lehet tenni.
Hangsúlyozni kívánta, hogy ez a civilszervezet az idén ünnepli alakulásának 79. évfordulóját, 1926ban alakították, ami átvészelte a II világháborút és 1954-ig mőködött.
1992-ben kezdte meg újramőködését, amelyre igen is szüksége van a városnak, mint ahogy szüksége
volt ezelıtt 70 évvel is. A döntésnél figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években az anyagi
források, lehetıségek csökkentek, ezért az egyesület éppen csak létezni tudott. Azt, hogy 2004-ben
miért nem kapott riasztást tisztázni szükséges, hihetetlennek tartja, hogy az egyesület maga kérte volna
ezt a szarvasi parancsnokságtól. Személy szerint is tudomása van arról, hogy három telefonszámot –
köztük magántelefonszámot – is leadott az egyesület vezetıje a parancsnokságnak, ahol a riasztást
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megtehették volna, de riasztás még sem történt. Nyilván konkurencia harc, és bizonyos személyi
problémák állnak a háttérben, - amit tisztázni szükséges.
A maga részérıl arra kérte a képviselıket támogassák a módosító javaslatát, ne vessék el
végérvényesen a köztestület létrehozásának lehetıségét.
Farkasinszky Sándor elnök Dezsı Zoltán képviselı érdeklıdésére elmondta, a mikrobuszt ajándékba
adták át a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, aki saját költségén újította fel azt. Ugyanakkor a
létrás tőzoltó autót, amit szintén Németországból kapott az egyesület adományként, a Békési Tőzoltó
Egyesületnek adták el 1 millió Ft-ért, amely összeget az egyesület tulajdonában lévı Mercedes típusú
tőzoltóautó felújítására kívánnak felhasználni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, nem új kelető probléma az önkormányzat illetve a város
életében, hogy mi legyen az önkéntes tőzoltó egyesület sorsa. Több cikluson keresztül foglalkozott
már a testület ezzel, és többször felmerült a köztestület létrehozásának kérdése is. A köztestület egy
átmenetet képez a hivatásos és az egyesületi tőzoltóság között. Tehát azon a terülten, ahol létrejön
teljes egészében képes tőzoltási feladatokat ellátni, ugyan úgy mőködik, mint a hivatásos
önkormányzati tőzoltóság, amelyhez rendelkezni kell a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.
1996-97-ben, amikor élesebben felmerült a köztestület létrehozásának kérdése, az önkormányzat
elsıdlegesen a feltételek meglétét vette számításba, ugyanis legalább 6-10 fı kiképzett tőzoltóval,
illetve parancsnokkal kell rendelkezni, a készenléthez és a vonulási létszám biztosításához. Ennek
bérköltsége azonban már akkor is meghaladta az évi 7-10 millió Ft-os önkormányzati támogatást- volt
olyan év, amikor a tőzoltó egyesület 6-10 millió Ft támogatást kapott, mely részben fejlesztésre,
részben mőködésre lett felhasználva. Viszont nem volt elegendı ahhoz, hogy ebbıl a folyamatos
továbbképzést és a megfelelı tárgyi feltételeket biztosítani lehessen. Bár a megfelelı géppark
rendelkezésre áll, de a védıruha beszerzése, biztosítása már problémát jelent.
Összegezve, egy köztestület egy adott mőködési területen ugyan úgy mőködik, mint a hivatásos
tőzoltóság. Annak idején a köztestület létrehozására vonatkozó koncepció azért került elvetésre, mert
újabb mőködési területeket nem kapott volna, csak Gyomaendrıdön láthatott volna el tőzoltási
feladatokat. Az állami tőzoltóság pedig azért nem támogatta ezt, mert mőködési körzetek tekintetében
a város nagyon jól lefedett, és a vonulási idıket is figyelembe kell venni. Tehát, ha akkor sem tartották
indokoltnak az önálló mőködési területnek a létrehozását, úgy a jelenlegi technikai és személyi
állománnyal még kevésbé indokolt. A jelenlegi tőzoltó egyesületnek az volna a funkciója, hogy az elsı
vonulásnál – közvetlen riasztás útján - megfelelıen be tudjon avatkozni, és a legszükségesebb
feladatokat el tudja végezni- külsı környezet levédése, oltási munkák megkezdése. Gyakorlatilag az
önkéntes tőzoltó egyesületnek ugyan úgy kell mőködni, mint a polgárırségnek – tehát a riasztás
közvetlenül nem a köztestülethez, hanem a hivatásos tőzoltósághoz fut be, aki aztán riasztja az
önkéntes egyesületet. Ennek megfelelıen nem szükséges a hírközpont fenntartása, hanem a
mobiltelefonos kapcsolattartással is jól mőködtethetı. Az önkormányzat által nyújtott támogatás is
ennek ellátására szolgál, amibıl ez a riasztásos rendszer megszervezhetı. Egy köztestület esetében a
készenlét megszervezéséhez évi 9 millió Ft a normatív támogatás, amelyhez még különbözı
kiegészítı támogatás kérhetı, amely összeg még, ha megduplázódna is, akkor sem volna elegendı az
ügyeleti rendszer mőködtetésére. Mindezek ellenére, a jogszabályi és anyagi feltételek megváltozása
esetén ezt a kérdést újra elı kell venni, és beszélni kell róla.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárta a vitát, majd megköszönte Farkasinszky Sándor elnök kitartó
munkáját. Véleménye szerint egy ilyen egyesületet három oldalról megtámogatva lehetne
leghatékonyabban mőködtetni, - önkormányzati, állami és szponzor -, de az önkormányzat pénzügyi
lehetıségei korlátozottak, az állam meg a feladat megoldását az önkormányzatra hárítja, a szponzori
támogatás meg évrıl évre kevesebb.
Remélte, hogy az országos hatóságtól kapott válasz után tisztábban fognak látni ebben a kérdésben, de
ha még is úgy alakul tudomásul kell venni, hogy ettıl többre nem vagyunk képesek, a lehetıségeink
korlátozottak, akkor hagyományteremtı módon kell tovább mőködni.
Befejezésként arra kérte a képviselıket, hogy elsıként Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony
módosító javaslatáról döntsenek, miszerint Gyomaendrıd város Önkormányzat ismételten kijelenti,
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hogy a jelenlegi jogszabályi, valamint a város pénzügyi helyzetére figyelemmel nem kíván
köztestületet létrehozni…...
A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta.
A fenti döntésre figyelemmel a polgármester a határozati javaslat elfogadására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkéntes Tőzoltó Egyesület pénzügyi
beszámolóját a 2004. évi tevékenységérıl elfogadja.
A 2005. évi támogatás felhasználásának feltételéül szabja, hogy az egyesület ténylegesen
kapcsolódjon be a tőzoltási feladatokba, ennek érdekében tegye rendszeressé a Szarvasi
Tőzoltó Parancsnoksággal a kapcsolatot.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata ismételten kijelenti, hogy nem kíván köztestületet
létrehozni, de az egyesület, mint társadalmi szervezet tőzmegelızési és tőzoltási feladat
ellátását támogatja, és szükségesnek ítéli meg a jövıben is.
A Képviselı-testület felkéri az egyesület elnökét és a polgármestert, hogy a fenti célkitőzések
teljesülése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Szarvasi Tőzoltó Parancsnokság vezetıjével,
és errıl adjanak tájékoztatást a novemberi testületi ülésen.
Határidı: 2005. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester és Farkasinszky Sándor elnök
10. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium kollégiumának felújítása – lebonyolítás átruházása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a kollégium felújításának lebonyolításával az iskola
igazgatóját Dr. Kovács Béla urat bíznák meg. Kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
kollégiumának felújításának lebonyolításával megbízza a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját Dr. Kovács Béla urat.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: azonnal
/ Knapcsek Béla távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı/
11. Napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Kuratóriumának kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatására elmondta, az alapítvány elnöke
kérelmében az önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a képtár győjtıkörébe nem illı képeket
árverés útján értékesíthesse az alapítvány. A véleményezı bizottságok a kérelem megvitatása során
úgy foglaltak állást, hogy az érdemi döntéshozatal elıtt szükségesnek tartják a képek megtekintését.
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Az ülés megkezdése elıtt, illetve a szünetben lehetıség volt a képeket megtekinteni. Idıközben
értesültek arról, hogy a listában szereplı Bódi Károly festményként megjelölt két alkotást nem Bódi
Károly festette, annak alkotója ismeretlen. Így az Ügyrendi és Jogi Bizottság azon javaslata, hogy ezen
képek ne kerüljenek értékesítésre, azokat a Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeiben helyezzék el,
meghiúsult.
A fentiekre figyelemmel javasolta a II. határozati javaslatot elfogadásra, amely szerint az
önkormányzat engedélyezi a mellékelt listában szereplı képek árverés útján történı értékesítését. Az
értékesítésbıl befolyt összeg Vidovszky és Corini képek vásárlására használható fel. Az önkormányzat
az árverés lebonyolításával az alapítvány Felügyelı Bizottságát bízza meg.
Megkérdezte a képviselıket, majd a jelenlévı érdeklıdıket van e kérdésük, hozzászólásuk.
Hangya Lajosné bizottsági elnök, és mint az Idısekért Alapítvány elnöke kérte, az önkormányzat
hozzájárulását, hogy a listában a 9. sorszám alatti Haranghy Jenı: Mózes könyv Kiskirályok c. rézkarc
sorozatot (fénymásolat) 1000 Ft/db áron az alapítvány megvásárolhassa, amely képeket az átadásra
kerülı Mirhóháti úti új Idısek Otthona aulájában helyeznének el. Kérte továbbá, hogy a 14. sorszám
alatti Szabó Zoltán: Hajnal a Dunaparton c. papír akvarell képet 3000 Ft összegért szintén az
alapítvány vásárolhassa meg, melyet az Idısek Otthona ünnepélyes átadásakor Tóth Zoltán államtitkár
úrnak ajándékoznának.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga részérıl támogatta a kérelmet, javasolta a képviselıknek annak
elfogadását.
A fentiekre figyelemmel a határozati javaslatot annyiban javasolta pontosítani, hogy a 9. és a 14.
sorszám alatti képek kivételével az önkormányzat engedélyezi a melléklet szerinti képek árverésen
történı értékesítését.
További hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a fenti javaslatra is figyelemmel egyhangú 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közalapítvány
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Kuratóriuma kérelmének helyt adva, a 9. és
14. sorszámú képek kivételével engedélyezi a melléklet szerinti – a Városi Képtár
győjtıkörébe nem illı – képek árverésen történı értékesítését. A Közalapítvány
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért az értékesítésbıl befolyt összeget
Vidovszky és Corini képek vásárlására használhatja fel.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az árverés helyszínének
és idıpontjának meghatározásával valamint az árverés lebonyolításával a
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Felügyelı Bizottságát bízza
meg.
Határidı: 2005. szeptember 30.
Felelıs: Kóris Györgyné kuratórium elnöke
12. Napirendi pont
Öregszılıi Idısek Otthona épületének bıvítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gellai Józsefnét a Városi Gondozási Központ vezetıjét, hogy
röviden ismertesse a napirendi pontot.
/ Knapcsek Béla képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
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Gellai Józsefné elmondta, az intézmény vezetése az önkormányzat felé küldött írásos megkeresésében
az İregszılıi Idısek otthona hasznosítására kínált fel hosszú távú megoldást. Ennek lényege, hogy az
intézmény átalakításával 10 fı részére idısek otthoni, és 10 fı részére átmeneti elhelyezési lehetıséget
tudnának biztosítani, továbbá a Páskumi u felıli oldalon egy teljesen új 100 m2 alapterő helységben az
Idısek Klubjának adnának helyet, amely kielégítené a nappali klub és a lakossági igényeket.
Az átalakítást illetve bıvítést az indokolja, hogy az ıregszılıi településrészen, illetve a környezı
kistelepülésekrıl (Csárdaszállás, Hunya) egyre erıteljesebben jelennek meg az elhelyezési igények. A
beruházás pénzügyi forrását, illetve a terveket az elıterjesztéshez mellékelték. Itt kívánta
hangsúlyozni, hogy az intézmény alkalmazottai a kivitelezési munkák jelentıs részét el tudják
végezni, amellyel jelentısen csökkenthetı a beruházás költsége.
Kérte a képviselı-testület pozitív hozzáállását.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, hogy a véleményezı bizottságok közül az Ügyrendi és
Jogi Bizottság 2 igen, 3 tartózkodás mellett nem foglalt állást a témában, a többi bizottság az épület
felújítását, bıvítését javasolta.
Babos László képviselı elmondta, az ügyrendi és jogi bizottság ülésén elmondta, az öregszılısi
lakosok aggályait az idısek otthona épületének bıvítésével kapcsolatban, így nyilván ennek
következtében nem született döntés a bizottság részérıl.
A maga részérıl ezzel nem az idısek otthona ellen kívánt szólni, csupán tolmácsolta az ott élık
véleményét, aggályait. Jogos az intézmény azon törekvése, hogy az igényeket minél inkább ki szeretné
elégíteni, minél több embert ellátni, amire ez a bıvítési elképzelés lehetıséget biztosítana. Konkrétan
az öregszılısi emberek attól félnek, hogy ezzel az átalakítással elveszik tılük azt a közösségi helyet,
amit ık különbözı lakossági rendezvényekre használtak eddig, és a jövıben is használnának. Nyilván
az érintett lakosság az intézményi elképzelés részleteit nem ismeri, ezért vetıdtek fel ezek az
aggodalmak. Az ı véleményük szerint az önkormányzatnak inkább az öregszılıi óvodát kellene
bıvíteni, nem az idıseket odavinni. Azáltal, hogy az önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetben
lévı nagycsaládosokat kiköltöztette az öregszılıi szociális lakásokba jelentısen megnıtt az
óvodáskorúak száma, akik elhelyezése gondot jelent az öregszılıi óvodának. A jelenlegi
engedélyezett létszámon felül már ma is több gyermek van felvéve.
Összegezve, ezen véleményekre is figyelemmel, úgy ítélte meg, hogy erre az intézményre, annak
bıvítésére szükség van ezen a településrészen, de legalább ekkora szükség van az ottani óvoda
bıvítésére is. Kérte a képviselıket, hogy teremtsék meg ennek lehetıségét is.
A maga részérıl javasolta az épület felújítását, bıvítését az elıterjesztésben leírtak szerint.
Dr. Dávid Imre polgármester a fentiekre reagálva hangsúlyozta, az óvoda bıvítésére meg van a
lehetıség, a jelenlegi épület átalakításával, kb. 1.2 millió Ft-ból egy új csoportszobát lehetne
kialakítani. A megvalósításról a tárgyalásokat megkezdték, a jövı évi beruházások között ezt
szerepeltetni kell.
Az idısek otthona bıvítését illetıen a közösségi helyet nem hogy elveszik az ott élı emberektıl,
hanem a meglévı helyet, egy nagyobbat építenek. Az alap+ lábazatot szeretnék még az idén elkezdeni
és jövıre úgy folytatni, hogy május hónapra átadható legyen.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a bizottságok javaslatára is figyelemmel felkérte a
képviselıket az I. határozati javaslat elfogadásra, amelyben hozzájárulnak az öregszılıi idısek
otthona épület felújításához, bıvítéséhez a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Öregszılı
Kondorosi út 1. szám, 8406.Hrsz. alatti ingatlanon lévı épület felújításához és
10 ágyas férıhellyel történı bıvítéséhez hozzájárul.
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A beruházás forrása az alábbiak szerint alakul:
Az össz bekerülési költség: 15 – 15,5 mFt
Városi Gondozási Központ:
Saját kivitelezés értéke: 4 – 4,5 mFt
Adományok
2006. gazdasági évben kigazdálkodik 3,5 – 4 mFt-ot
Önkormányzat biztosít:
2005. évben 3 – 3,5 mFt
2006. évben mintegy 4 mFt-ot.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, az elıkészületi munkák és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal
13. Napirendi pont
2005 évi pályázatok I. félévi beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés az ez évben benyújtott és elnyert pályázatok
adatait tartalmazza. A kistérségi szintő pályázatokon mintegy 81 millió Ft-ot nyert a térség, oktatásra, egészségügyre- ügyelet tárgyi feltételeinek javítására -, belsı ellenırzésre, és 14 millió Ft-ot
a mőködésre.
Sajnos a fürdı komplex fejlesztésére benyújtott pályázatunk nem nyert, tartalék listára került, az
Iskola és a Selyem út építésére viszont maximum támogatást kaptunk.
Jövıre a fürdı pályázatot újra be kell nyújtani.
Megkérdezte a képviselıket, a jelenlévı érdeklıdıket, van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2005 évi pályázatokról készült I.
félévi beszámolót.
Határidı: azonnal
14. Napirendi pont
Dél-Alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Programjához való csatlakozás
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a DARFT Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. ismételten megkereste önkormányzatunkat a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminıség-javító
Programja kapcsán. A DARFT megkeresésének lényege, hogy gazdaságossági és célszerőségi célból a
két ütemre tervezett ivóvízminıség-javító programot egy ütemben kívánják megvalósítani.
Ez mindösszesen a Dél-Alföldön 225 települést érint. A kibıvített beruházás megvalósításához és a
pályázat benyújtásához azonban szükséges, hogy ezen települések Önkormányzati Társulást hozzanak
létre és a Képviselı-testületek a beruházás bekerülési költségének 10 %-át az önkormányzati
költségvetésbıl fedezzék. A további források az Európai Uniós Kohéziós Alapokból és hazai
társfinanszírozásból az ígérvények alapján nagy valószínőséggel rendelkezésre fognak állni.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata jelenleg tagként szerepel a programban, annak ellenére, hogy az
egészséges ivóvíz megvalósítását célzó arzén mennyiségének csökkentését a mi esetünkben 2009.-ig
írja elı a jogszabály.
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A program lebonyolítására és költségekre vonatkozó DARFT tájékoztató az elıterjesztés
mellékleteként szerepel.
Kérte a képviselıket, támogassák a programhoz való csatlakozást a határozati javaslatban leírtak
szerint.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Gyomaendrıd Város Képviselı Testülete kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Délalföldi régió Ivóvízminıség-javító Programjában. Kinyilvánítja szándékát, hogy be
kíván lépni a Program tervezésére és végrehajtására megalakuló Önkormányzati
Társulásba.
A
Képviselı
Testület
a
jelen
határozat
mellékleteként
jóváhagyja
az általa megismert a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
megalapítására vonatkozó Társulási Megállapodást.
A Képviselı Testület felhatalmazza Gyomaendrıd város polgármesterét az
Önkormányzati Társulási Szerzıdés aláírására.
A Képviselı Testület az Önkormányzati Társulás munkaszervezetének mőködéséhez
való hozzájárulásként 25 Ft/ lakos összeget mely Gyomaendrıd település (15.399 fı)
esetében 384.975 Ft, a 2005. évi költségvetésébıl biztosítja, azt a megalakuló
Önkormányzati Társulás bankszámlájára 2005. szeptember 1-ig átutalja.
A Képviselı Testület a tervezési feladatok önerejének biztosítására vállalja a teljes
tervezési költség 25%-ának lakosságszám-arányos számítással meghatározott rá jutó
részét. A 2005-ben felmerülı költségek kiadásokra a megalakuló Önkormányzati
Társulás bankszámlájára 2005. szeptember 1-ig átutal 125 Ft/lakos összeget, amely
összesen 1.924.875 Ft.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal továbbá a Gyomaendrıd településen az
Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási
összegének 10%-át kitevı önrészének biztosítására.
A Képviselı Testület a programban a település kapcsolattartójaként Dr. Dávid Imre
polgármestert jelöli meg.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
15. Napirendi pont
Szennyvízbekötések
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István bizottsági elnököt röviden ismertesse az
elıterjesztést.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, a belterületi szennyvízberuházás során egyes ingatlanok
bekötése nem valósult meg különbözı okok miatt. Az elıterjesztésben felsorol 1-14 sorszám alatti
ingatlanok a csatornamő társulásba szerepeltek, a hozzájárulást megfizették, de tervezési és egyéb
okok miatt kimaradtak a bekötésbıl. Ezen ingatlanok bekötésérıl az önkormányzatnak kell
gondoskodni még ebben az évben. A megvalósítás bruttó költsége 4.450.000 Ft. Ugyanakkor az 1-7
sorszám alatt szereplı területek, és ingatlanok elıtt a gerincvezeték hiányzik, így annak kiépítésérıl is
gondoskodni kell, amit a jelenleg tervezés és engedélyeztetés alatt lévı Bánomkerti beruházással
párhuzamosan lehet megvalósítani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a Bánomkerti terület beruházásáról érdeklıdött, jelenleg hol tart a
tervezés, mikorra várható a hálózat tényleges kiépítése.
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Szujó Zsolt osztályvezetı válaszolva elmondta, a tervek elkészültek, engedélyezésre a Vízügyhöz
benyújtásra kerültek. Az elvi vízjogi engedélyezés után lehet elkészíteni az engedélyes terveket, amely
után megkapjuk a végleges engedélyt, amivel a pályázat benyújtható. Gyakorlatilag a jövı év lesz a
pályázat éve, a beruházás befejezése 2007-re várható.
Jenei Bálint bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az 1-14 sorszám alatti ingatlanok bekötéséhez
a Csatornamő társulás milyen összeggel járul hozzá.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, a bekötések a társulásnak befizetett
hozzájárulásból, továbbá a vízmővek által biztosított fejlesztési alapból és kb. 800.000 Ft összegő
önkormányzat hozzájárulásból lesz megvalósítható.
További érdemi hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára a
határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Csatornamő Társulati tagsággal rendelkezı 14
db ingatlan esetében a szennyvízbekötések összegét, azaz hozzávetıleg 4.450.000 Ft-ot
biztosítja. A testület utasítja a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a bekötési munkálatokat
terveztesse meg és 2005. évben végeztesse el.
2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Városüzemeltetési Osztályt, hogy az
elıterjesztés szerinti, szennyvíz gerincvezetékkel nem rendelkezı területeket a
Bánomkerti beruházással együtt terveztesse meg, és együtt készítesse el a pályázatot a
megvalósításukra.
Határidı: 2005. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. Napirendi pont
Tájékoztató a Selyem út II. ütem útépítési munkáinak befejezésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a beruházás a Selyem út 250 fm hosszú, 6 méter széles, a
Rácz Lajos út és Kulich Gy utca közötti szakaszra vonatkozott. A kivitelezést a Kövite Plussz Kft
végezte, a teljes bekerülési költség 29 millió Ft. Az út forgalomba helyezésére július 7-én került sor.
Bízunk abban, hogy jövıre ismét sikeresen pályázunk, amibıl a Selyem út hátralévı szakasza is
megépíthetı.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a tájékoztató elfogadásra.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
197/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Selyem út II. ütem útépítési
munkáinak befejezésérıl készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
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17. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrıd város, 2005. évben teljes szélességében új aszfalt záróréteggel
felújítandó belterületi útjainak kiválasztásáról
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a bizottság az elıterjesztésben felsorolt 17
utca új aszfalt záróréteggel való felújításáról döntött. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a
nyertes kivitelezı a Strabag Útépítı Rt. A munkálatokat augusztus elsı hetében elkezdik, a várható
befejezés augusztus 31. A bekerülési költség bruttó 49.832.100 Ft.
Arra kérte a képviselı társait, hogy mindenki a választókörzetében kísérje figyelemmel a
munkálatokat, hogy az utak szakszerően, az elıírt szélességben készüljenek el.
További tájékoztatásként elmondta, hogy az elmúlt héten elindult a további 26 új út építésének
közbeszerzése, párhuzamosan az Iskola és Selyem úttal. Ha a kiírást nem kifogásolják meg, úgy
szeptemberben sor kerülhet a szerzıdés megkötésére a leendı kivitelezıvel – az útalapoknak, illetve
az említett két út felújításának november 30-ig el kell készülni.
Dezsı Zoltán képviselı a témához kapcsolódóan a Batthyányi utca lakosainak felvetésére
megkérdezte, volna e lehetıség arra, hogy az útépítéssel egy idıben az utcában lévı 2.5 méter mély
csapadékvíz elvezetı árkot lefedjék. A lakosok anyagi hozzájárulást is vállalnának.
Szujó Zsolt osztályvezetı a felvetésre hangsúlyozta, kb. a gyomai városrész felérıl ez az árok vezeti
el a csapadék vizet, onnan megy el a Hantoskerti holtágba. Az árok lefedése amellett, hogy komoly
költségbe kerülne, vélhetıen akkora átmérıjő csı lefektetésére lenne szükség, ami gazdaságtalan
lenne. Ettıl függetlenül a lehetıséget meg fogják vizsgálni.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket a
tájékoztató elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaendrıd város, 2005. évben
teljes szélességében új aszfalt záróréteggel felújítandó belterületi útjainak
kiválasztásáról készített tájékoztatót.
Határidı: azonnal
18. Napirendi pont
Emlékmő állítás a Csejti pusztán lévı önkormányzati tulajdonú ingatlanon
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásán résztvevı Kertes Imréné kérelmezıt,
majd tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a csejti település volt lakóinak nevében Kertes Imréné és
Ambrózi László helyi lakosok részérıl kérelem érkezett az önkormányzat felé, melyben hozzájárulást
és támogatást kérnek a volt iskola területén a zászló helyére egy emlékkı felállításához. A terület
igényük 4-5 m2, míg természetbeni támogatásként 2-3 m3 beton biztosítását kérnék a talapzat
elkészítéséhez. Az emlékkı felállítását egy Csejti baráti találkozó keretében, augusztus 27-re tervezik,
ahol egy közös ebéden emlékeznének a csejten töltött idıkre a nagylaposi Közösségi Házba.
A témához kapcsolódóan elmondta még, hogy az Endrıdiek Bartáti Köre által kezdeményezett Csejti
Kopjafa állítás megvalósítása egyenlıre meghiúsulni látszik, mivel a fafaragó terve szakmailag nem
volt elfogadható.
Császárné Gyuricza Éva képviselı, az Endrıdiek Baráti Köre képviseletében elmondta, hogy ık is
részt vesznek a szervezésben, mintegy 100-120 címre küldték ki a meghívókat, érkeznek a
visszajelzések. Bíznak a jó idıben, hogy a programot zavartalanul tudják majd lebonyolítani.
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A kezdeményezésükre a polyákhalmi rész lakói is felbuzdultak, és elkezdték a Polyákhalmi kereszt
felállításának szervezését.
Hasznosnak ítélte ezeket a civil szervezıdéseket.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás nem lévén kérte a képviselıket támogassák a csejti
emlékkı felállítását a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Ambrózi László és Kertes Imréné helyi
lakosok kérelemének helyt ad és engedélyezi az önkormányzat tulajdonát képezı
02629/5 hrsz.-ú szántó mővelési ágú, 5755 m2 területő és 10,01 AK értékő
földterületen emlékkı állítását a volt iskola területén lévı zászlótartó helyére 4-5 m2
nagyságú területen.
Gyoamendrıd Város Képviselı – testülete az emlékkı állításhoz 2,5 m3 betont
biztosít.
Határidı: 2005. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdık tájékoztatásra elmondta, az intézmény augusztus 8 és 19
közötti idıpontban tartaná az egységes nyári szabadságolását, melyhez kérte az önkormányzat
hozzájárulását. A helyettesítést ezen idı alatt a Réthy Pál Kórház fogja ellátni.
Kérte a képviselıket a jóváhagyás megadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény
dolgozóinak egységes, 2005. augusztus 8-tól, 2005. augusztus 19. napjáig tartó
szabadságolását jóváhagyja.
Határidı: azonnal
20. Napirendi pont
Romániai árvízkárosultak támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, testvérvárosunk Nagyenyed Város Polgármestere a mellékelt
levelében adott tájékoztatást a települést ért árvízkárok nagyságáról, az ott élı emberek jelenlegi
helyzetérıl. Ugyanakkor az MSZP Békés megyei alelnöke felhívást tett közzé, melyben pénz, illetve
tárgyi adományok nyújtására hívja fel a békés megyei lakosságot a határon túl kárt szenvedett
lakosság megsegítésére.
A telefonbeszélgetés során Mihai Horatiu Josan polgármester elmondta, hogy legnagyobb károk az
infrasturktúrában keletkeztek, a volt megyeházához átmenı hidat elvitte a víz, és további két hidat
megrongált.
Mindezek alapján arra kérte a képviselıket, döntsenek a segítségnyújtás, támogatás formájáról, illetve
annak mértékérıl. Ugyanakkor azt is el kellene dönteni, hogy közvetlenül a testvérvárosnak nyújtanak
e segítséget, vagy az MSZP megyei elnökségének felhívására a testvér megyét segítik.
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Kérte a képviselıket mondják el véleményeiket, és tegyék meg javaslataikat.
Az elızetes beszélgetés során az volt a javaslat, hogy pénzbeli támogatást nyújtsanak közvetlenül a
testvérvárosnak.
Babos László képviselı egyetértett a fenti javaslattal, 1 millió Ft-nak megfelelı Euró támogatás
biztosítását javasolta a Nagyenyedi testvérvárosnak. Ugyanakkor, mint az MSZP helyi szervezetének
elnöke felhívta a jelenlévık figyelmét, hogy szívesen fogadják a tárgyi adományokat a Kossuth úti
irodaházban, amit a Magyar Vöröskereszten keresztül juttatnak el testvér megyében élıknek.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában javasolta határozatban rögzíteni,
miszerint a Gyomaendrıd Város Önkormányzat együttérzését fejezi ki a romániai testvérváros
Nagyenyed önkormányzata felé, a rendkívüli esızések okozta árvízkárok miatt. A Képviselı-testület
az árvízkárt szenvedett város infrastruktúrájának helyreállítására 1 millió Ft – 4000 Euró – összegő
pénzeszközátadást biztosít, a költségvetés tartalék keret terhére.
A képviselı-testület a fenti javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete együttérzését fejezi ki a
romániai testvérváros Nagyenyed (Aiud) Önkormányzata felé, a rendkívüli esızések
okozta árvízkárok miatt.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az árvízkárt szenvedett város
infrastruktúrájának helyreállítására 1 millió Ft – 4000 Euró – összegő
pénzeszközátadást biztosít az önkormányzat 2005 évi költségvetés tartalék keret
terhére.
Határidı: 2005. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. Napirendi pont
Dr. Csizmadia Tamás székhelyváltozásának bejelentése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Dr. Csizmadia Tamás fogszakorvos bejelentette, hogy a
fogászati rendelıjének helye július 18 napjától megváltozott, az új székhely a Kossuth u. 8.sz. alatt
található. A székhelyváltozás miatt kéri a megbízási szerzıdés módosítását. Egyidejőleg bejelentett,
hogy a területi ellátási kötelezettséget továbbra is vállalja.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/2005. (VII. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Csizmadia Tamás egyéni
vállalkozó fogszakorvosnak a Gyomaendrıd, Kossuth út 8. szám alá, a székhelyváltoztatását
tudomásul veszi.
Felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert, a szükséges szerzıdés módosítás megkötésére.
Határidı: azonnal
A továbbiakban Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta az érdeklıdıket, hogy a képviselı-testület a
bejelentések között írásos tájékoztatást kapott az ifjúsági tábort üzemeltetı Garbel Trade Kft-vel kötött
határozott idejő bérleti szerzıdés – testületi döntésnek megfelelı módosításáról.
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Ezt követıen megkérdezte a képviselıket, a jelenlévı érdeklıdıket van e szóbeli bejelenteni valójuk,
esetleg kérdésük, interpellációjuk.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a testületi döntésnek megfelelıen az
oktatási feladatok ellátására társulási intézmény létrehozása megfelelı ütemben halad- dolgozói
tájékoztatások, normatíva igénylés benyújtás, alapító okiratváltozás bejelentés stb., így nincs akadály
annak, hogy szeptember 1-tıl a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola keretében Hunya és
Csárdaszállás településeken az oktatást megkezdjék. Hunyán gondot fog okozni, hogy az iskoláskorú
gyerekek egy része átiratkozott a Rózsahegyi K. Ált. Iskolába, konkrétan 4 tanulóval csökkent a
tanulói létszám, ami egy kistelepülésen komoly problémát fog jelenteni.
A tagintézmények vezetıinek személyére az alkalmazotti közösségek megtették javaslataikat, mindkét
helyen a volt igazgatót javasolták telephelyvezetınek.
A tervek szerint augusztus végéig befejezıdik a hivatal átalakítása, az okmányiroda most már egy
helyre került, a városüzemeltetési osztály és a hatósági osztály helyet cserélt, az átköltözés
folyamatban. A mozgáskorlátozotti feljáró is elkészül augusztus végére.
További bejelentés nem hangzott el, a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. §-a
alapján a Domokos Imre és felesége akadálymentesítés megvalósítására irányuló kérelme zárt ülésen
kerül megtárgyalásra.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, a hozzászólásokat, mindenkinek kellemes pihenést kívánt a
nyári szünetre, majd a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jakus Imre
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı

240

241

