Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
27/2005.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. december 22-i kihelyezett ünnepi ülésérıl a
Csemetekert Óvodában (Blaha L. u. 8. sz.).
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, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla, Rau József, Tímárné Kozma
Ágnes, Véháné Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt, Havelda Jánosné
osztályvezetık, Keresztesné Jáksó Éva oktatási elıadó, Poharelecné Rácz
Ildikó ügyintézı
Az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottak, önkormányzati
intézmények vezetıi
A helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urat, a hivatal osztályvezetıit, az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottakat,
intézményvezetıket, a helyi sajtó képviselıit, továbbá valamennyi érdeklıdı állampolgárt. Külön
köszöntötte Földesi Zoltán országgyőlési képviselı urat, aki jelenlétével megtisztelte a Képviselıtestület ünnepi ülését.
A Képviselı-testületi ülést megelızıen a Csemetekert Óvodai Oktató Kht. óvodásainak ünnepi
mősorát tekintette meg a testület.
Ezen alkalomból kívánta megköszönni a Képviselı-testület nevében az óvodavezetınek, Bárdi
Zoltánnénak, az óvoda vezetésének, a felkészítı óvónıknek és a fellépı gyermekeknek a szívre- és
lélekre ható ünnepi mősort.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 18 fıs testületbıl jelen volt 17 fı. Hangya Lajosné
képviselı asszony elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Csíkné Timár Éva és Dezsı Zoltán képviselıket.
Ezt követıen beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
- December hónapban a bizottsági üléseket megelızıen 8-án közmeghallgatást tartott
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, ezt követıen december 12-13án bizottsági ülésekre került sor.
- A 72. életévüket betöltött gyomaendrıdi lakosok részére a karácsonyi csomag kiosztásra
került, összesen 1630 db-ot szállítottak ki a hivatal dolgozói, plusz 180 db az intézményeknél
(idısek otthonában) került kiosztásra.
- „Önkormányzatok az esélyegyenlıségért” díj „fogyatékkal élık” kategóriában III. helyezést
nyert az önkormányzat. A hivatalos átadási ünnepségre január hónapban kerül sor.
- December 20-21-én minden bentlakásos otthont és klubot meglátogatták jegyzı úrral.
December 21-én elsı alkalommal került megrendezésre az idısek városi napja. Ezúton kívánta
megköszönni Gellai Józsefné intézményvezetınek és munkatársainak azt a szeretetet és
törıdést, amit az év minden napján az ellátottakkal szemben tanúsítanak.

385

-

-

-

A Máltai Szeretetszolgálat 45 család részére adományt nyújtott, mely a hivatal dísztermében
került kiosztásra (a csomag tartalma: édesség, tartós élelmiszerek). Csomagban részesültek a
nagycsaládosok (min. 2-3 gyermek), akiknek jelentıs belvízkárt szenvedett a lakóingatlanuk,
és a szociális helyzetük is indokolttá tette.
A Templomos Lovagrend Tiszántúli Komtúria, az Élet-másokért Egyesület, a Karitász
Endrıdi és Hunyai csoportjai, és a kereszténydemokraták Gyomaendrıdi tagjai szervezésében
december 15-én került megrendezésre a hagyományos jótékony célú adakozási ünnepség, IV.
„Segítsünk a rászoruló gyermekeken” néven. Ezen alkalommal 156 család (mindössze 350
gyermek) részesült adományban. Ittlétükkor ıexelenciája és a magyarországi nagymester
meghívták Leányfalura egy lovaggá avatásra, melyen a múlt hétvégén részt vett.
A belvíz okozta problémákra elılegként a tegnapi nap folyamán 75 M Ft megérkezett az
önkormányzat bankszámlájára. A belvíz kárigény elutasító határozatok közül 12 fellebbezés
érkezett be, melybıl 5 fellebbezés került továbbításra (kárigény összege kb. 2,5 M Ft) a Békés
Megyei Közigazgatási Hivatalhoz, 7 elutasító határozatot jegyzı úr visszavont. A 7 kérelmezı
kárigényének összege kb. 2 M Ft. Számla ellenében elıleg kifizetésre a két ünnep között sor
kerülhet, végelszámolásra, pedig január hónapban kerül sor.

További tájékoztatása, bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselıket, majd a jelenlévı
érdeklıdıket, hogy van-e napirend elıtti bejelentenivalójuk, hozzászólásuk.
Dr. Csorba Csaba jegyzı rövid tájékoztatást kívánt nyújtani a 8. sz. egyéni választókerületben 2006.
január 14-én tartandó idıközi önkormányzati képviselı választásról. A mai nap folyamán 16 órakor
lezárul a jelölt ajánlási határidı. Ez idáig négy személy kérte nyilvántartásba vételét. Gellai Józsefné,
Kovács Vince és Varga János független jelölteket a Választási Bizottság már nyilvántartásba vette. A
mai napon kérte Ungvölgyi János a nyilvántartásba vételét. A FIDESZ, KDMP, MKDSZ és az
Endrıdi Gazdakör, jelölıszervezetek képviselı jelöltjeként kíván indulni az önkormányzati
képviselıválasztáson. Ungvölgyi úr nyilvántartásba vételére a holnapi nap során kerül sor.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel egyéb napirend elıtti bejelentés nem volt, így javaslatot tett az
ülés napirendjére.
A meghívóban feltüntetett napirendeket az alábbi napirendekkel javasolta kiegészíteni:
- Sportorvosi feladat ellátása
- Tájékoztató a 2006. évi „Autóbusz menetrend” tervezetérıl
Kiosztásra került a képviselık részére a Hungarotel Rt. által megküldött tájékoztató levél, mely a
nyilvános telefonállomások megszüntetésére irányul.
Kiosztásra került továbbá a Képviselı-testület 2006. évi ülésterve. Tisztelettel kérte a képviselıket,
hogy a Képviselı-testület munkatervének elkészítéséhez január hónap elején nyújtsák be javaslataikat.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Autóbusz jegyáremelés rendeletmódosítás
2. Tájékoztató a 2006. évi „Autóbusz menetrend” tervezetérıl
3. Békés Megyei Vízmővek Rt. 2006. évre vonatkozó díjszabályzata alapján a 31/2003. (XII.
29.) KT rendelet módosítása
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003 (VII.07.) KT rendelet módosítása
5. Mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
6. Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett tevékenységek díjának 2006. évre vonatkozó
változása
7. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetérıl
8. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mikrotérségi társulási megállapodás módosítása
Békési Kistérségi Társulás 2005-2008. Közoktatási intézkedési tervének elfogadása
Sportorvosi feladat ellátása
Pályázat kiírás a Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatói állására
Kis Bálint Általános Iskola 2005. évi létszám leépítése
Egészségügyi Intézmény kérelme új telephely engedélyezésérıl, valamint az intézmény
alapító okiratának módosítása
Fı u. 5. sz. alatti volt kisegítı iskola értékesítése
A város belterületén kiépítendı kijelölt gyalogos-átkelıhely-ek kiválasztása
A Népliget utcában kialakítandó buszmegálló, buszforduló és személygépkocsi parkoló
tervezett helyének jóváhagyása
Rideg Zoltán kérelme
Liget-fürdı Kft. mőködéséhez pénzeszköz átadás kérelme
Bejelentések

Határidı:

azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtására adott jelentés
elfogadását kérte a Képviselı-testülettıl.
A 190/2005. (VII. 28.) KT számú „az Önkéntes Tőzoltó Egyesület pénzügyi beszámolója a 2004. évi
tevékenységérıl” tárgyú határozattal kapcsolatosan elmondta, hogy az egyesület elnöke nem készítette
el a beszámolót külön felkérésre sem.
Kérdés, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú,
17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 190/2005. (VII. 28.), 210/2005. (IX. 29.),
229/2005. (IX. 29.), 254/2005. (X. 27.), 261/2005. (X. 27.), 267/2005. (X. 27.), 273/2005.
(X. 27.), 282/2005. (XI. 24.) és 295/2005. (XI. 24.) KT. számú határozatok végrehajtásáról
készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Autóbusz jegyáremelés rendeletmódosítás
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével az Alföldi Közlekedési Kft.-t
bízta meg. Az üzemeltetést végzı cég a jogszabály adta lehetıségeken belül javaslatot tett a
menetjegyek és a bérletek árának 2006. évi változására.
Az Alföldi Közlekedési Kft. 2006. január 1.-tıl kezdıdıen az elıterjesztésben található jegyárak
bevezetését kérné a Tisztelt Képviselı-testülettıl.
A véleményezı bizottságok a rendelet tervezetet megtárgyalták, és elfogadásra javasolják.
Megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, az elıterjesztıket, hogy van-e kérdésük,
észrevételük a napirendet illetıen.
Hozzászólás hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket. Felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
28/2005. (….) KT rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított
4/1991. (III. 29.) KT sz. rendelet módosításáról
2. napirendi pont
Tájékoztató a 2006. évi „Autóbusz menetrend” tervezetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a helyi járatú
autóbusz közlekedés üzemeltetésével megbízott Alföldi Közlekedési Kft. a 2006. évi „Autóbusz
menetrend” tervezetét összeállította, figyelembe véve a megváltozott MÁV (vasúti) menetrendet. Az
„Autóbusz menetrend” így biztosítja, a beérkezı személyszállító vonatokhoz a helyi autóbusz
csatlakozást.
A 2006. évi „Autóbusz menetrend” tervezet a tájékoztató mellékletét képezi. Mivel a menetrend
jóváhagyására, elfogadására vonatkozó elıterjesztés a 2006. év januári Képviselı-testületi ülésre kerül
elıterjesztésre, ezért tisztelettel kérte a testület tagjait, hogy javaslataikat juttassák el az illetékesekhez,
hogy a menetrend kialakításánál azt figyelembe tudják venni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, hogy az autóbusz közlekedéssel kapcsolatban a
bizottsági üléseken a legtöbb probléma nem a jegyáremeléssel volt, hanem az autóbuszok
tisztaságával, illetve, hogy bevárja-e a késve érkezı vonatot, stb. Ennek figyelembevételével azt
javasolná a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy térjen vissza a januári ülésén az autóbusz menetrend
kialakítására. A januári ülésig lesz kb. egy hónapos tapasztalata a jelenleg kialakított menetrendnek,
hogy valóban kielégíti a felmerülı igényeket, vagy sem? Az Erzsébet ligeti buszmegálló kialakításra
kerül, ezért meg kell határozni, azt az idıpontot, amikortól a helyi közlekedési vállalat a ligetbe is el
tudja indítani a Liget Fürdı miatt az autóbusz közlekedést.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel hiányában a határozat meghozatalára kérte fel a
Képviselı-testület tagjait.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
309/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületet a 2006. évi autóbusz menetrend tervezetérıl
készített tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
3. napirendi pont
Békés Megyei Vízmővek Rt. 2006. évre vonatkozó díjszabályzata alapján a 31/2003. (XII. 29.)
KT rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Békés Megyei Vízmővek
Rt. levelében közölte hivatalunkkal az általa 2006. évre javasolt szolgáltatási díjakat. A vízmővek a
2006. évre tervezett díjemelés mértékét 4,5 %-ban tervezte meg. Gyomaendrıd város esetében a
csatornaszolgáltatásnál a díjkategória alapján településünk a II. kategóriába került, amely 10 %-os
díjcsökkenést eredményez. A vízdíj kategóriája nem változott.
A fentiek figyelembe vételével a szolgáltatási díjak tekintetében az önkormányzati rendelet
módosítása szükséges.
A véleményezı bizottságok a rendelet tervezetet megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a Tisztelt
Képviselı-testületnek..
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Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy az elıterjesztés szerint 4,5
%-os vízdíjemelést jeleztek, ezzel szemben azonban a Vízmővektık kapott vízdíjszámlája alapján 9,09 %os az emelés mértéke.
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı asszony felvetésére válaszolva elmondta, hogy fenti problémával a
vízmővek helyi kirendeltségét kellene megkeresni a díjemelés mértékét illetıen.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel hiányában a rendelet megalkotására kérte fel
a képviselıket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
29/2005. (….) KT rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról
4. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 07.) KT rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy hamarosan lezárul
a Kis Bálint Általános Iskolában a közbeszerzési eljárás. A közbeszerzés kimutatja pl. jelen
intézményben az élelmiszer beszerzést, ezért ha ez jelentıs feszültséget idéz elı az élelmezési
költségek tekintetében, akkor a költségvetés tárgyalásánál, vagy késıbb vissza lehet térni rá, adott
esetben újra kell szabályozni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy 10, illetve 15 %-os díjtételemelést, amikor a
tervezett infláció 2 %, a nyugdíjemelés 4,5 %.
Gellai Józsefné intézményvezetı képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a fenti
díjemelési javaslatra az a kényszer viszi az intézményt, hogy lényegesen alacsonyabb összegben került
megállapításra a normatív támogatás (a 2005-ös évit sem éri el, a 2004-es évben megállapított szintre
került vissza) a költségek adottak. Évekre visszamenıleg 9-10 %-os díjtételemelés volt javasolt. Az
igénylık jövedelmi helyzetét vizsgálva elviselhetınek vélik az emelés mértékét.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Dévaványa mellett a többi
megyei intézménynél ettıl lényegesen magasabb díjtételemelést fogadott el a Megyei Közgyőlés.
Sajnos Gyomaendrıd Város költségvetésének nincs arra lehetısége, hogy a normatíva hiányzó
összegét kiegészítse.
További kérdés, észrevétel hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
30/2005. (….) KT rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról
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(Domokos László Országgyőlési Képviselı megérkezett a Képviselı-testület ülésére.)
Dr. Dávid Imre polgármester mindannyiuk nevében Tisztelettel köszöntötte Domokos urat, aki
jelenlétével megtisztelte a Képviselı-testület ez évi utolsó ülését.
5. napirendi pont
Mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a rendelettervezet szerint
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezııri járulék összegét 200,-Ft/ha/év
összegben határozza meg 2006. január 1. napjától. Ezzel együtt a 2 ha alatti földterültek után
megállapított mezııri járulék mértékét 400,-Ft/év összegben állapítja meg területenként. A módosító
rendelettervezet arra vonatkozóan tartalmaz még pontosítást, hogy ha a földhasználatban, tulajdonlásban
változás következik be, akkor az újként belépı ügyfél fizetési kötelezettsége a változás bejelentését
követı év elsı napjától kezdıdik.
A véleményezı bizottságok a rendelettervezetet megvitatták és javasolták a Tisztelt Képviselıtestületnek annak elıterjesztés szerinti megalkotását.
Mivel kérdés, észrevétel a rendelettervezettel kapcsolatban nem hangzott el, ezért a rendelet
megalkotására kérte fel a képviselıket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
31/2005. (……..) KT rendelete
a mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló
21/1998. (VIII. 7. ) KT rendelet módosításáról
6. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett tevékenységek díjának 2006. évre vonatkozó változása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
az általa végzett tevékenységek kapcsán benyújtotta a 2006. évre vonatkozó szolgáltatási árak és
díjemelések mértékére vonatkozó kérelmét a Képviselı-testülethez jóváhagyás céljából. A
hulladékgyőjtés kapcsán a szolgáltató két alternatívát jelölt meg. Az egyik alapján a befogadási díjat
az önkormányzat fizeti meg a Remondis Kft. részére, a másik alapján a befogadási díj és a szállítási díj
is a Gyomaszolg Kft.-n keresztül kerül rendezésre. Az így kalkulált hulladékkezelési díj lakásonként
bruttó 7.735,- Ft/év.
A véleményezı bizottságok a Gyomaszolg Kft. árváltozás javaslatait megtárgyalták, és a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolják a Tisztelt Képviselı-testületnek.
Hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
310/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett
tevékenységek 2006. évre vonatkozó díjtételeinek emelkedését az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1) Települési szilárd hulladék győjtése:
5 % (b. alternatíva szerint)
2) Folyékony hulladék szállítása:
melléklet szerint
3) Parkgondozás:
5%
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4) Temetıi szolgáltatás:
5%
A Képviselı-testület felhatalmazza a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a hulladékkezelési
díjtételeiben mind a hulladék győjtésének és szállításának, mind pedig a hulladék befogadási
díjának költségét érvényesítse.
A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendeletet érintı
árváltozások a 2006. évi költségvetési rendeletben kerüljenek meghatározásra.
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy 140 M Ft kintlévısége van az
önkormányzatnak, melyek pályázati pénzek. Ezt követıen felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, Csíkné Timár Évát, hogy amennyiben van kiegészítése a napirendet illetıen, azt tegye meg.
Csíkné Timár Éva bizottság elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy október hónapban már
kapott a Képviselı-testület tájékoztatót a Városi Gondozási Központ helyzetérıl. Ezen intézmény
esetében várható lényeges eltérés.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a két intézményt - Kner Imre Gimnáziumot, és a Városi
Gondozási Központot, - hogy tegyenek meg mindent azért, hogy az önkormányzati támogatás összegét
csökkentsék. A Gondozási Központ vonatkozásában elmondta, hogy az új egység beindításával
kapcsolatban felmerültek plusz, nem tervezett kiadások.
További hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
311/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-11 havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatást elfogadja.
Határidı: azonnal
8. napirendi pont
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsolt urat, a Városüzemeltetési Osztály vezetıjét, hogy
ismertesse az elıterjesztést.

Szujó Zsolt osztályvezetı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a bizottságok az
elıterjesztést megvitatták. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság nem javasolja az állandó Közbeszerzési Bizottság létrehozását, mivel minden
közbeszerzés más szakmai ismereteket igényel. Ezért a Képviselı-testület választja ki a továbbiakban
is a bizottságokat.
További kiegészítés, észrevétel hiányában felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
312/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az
alábbiakban módosítja:
- A Közbeszerzési Szabályzat 6.5 pontjában szereplı közbeszerzési értékhatárok
módosítása a 2006. évi költségvetési törvényben elfogadott értékek alapján történhet
- A Közbeszerzési Szabályzat 10.1 pontjában szereplı, értékhatár alatti beszerzésekre
vonatkozó eljárás rendet a Képviselı-testület az új értékhatárok figyelembe vételével az
alábbiak szerint szabályozza:
Az ajánlatkérés során legalább három árajánlat bekérése szükséges, ahol:
 az ajánlatkérésrıl a feladat végrehajtásáért felelıs osztályvezetı, illetve intézményvezetı
dönt,
 a beérkezett ajánlatokat a polgármester, illetve az intézményvezetı értékeli és bírálja el.
Határidı: 2006. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Mikrotérségi társulási megállapodás módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı röviden elmondta, hogy a családsegítı- és a gyermekjóléti feladatok
ellátására a korábbi idıszakban éves megállapodást kötöttek a Képviselı-testületek. Most beépül a
mikrotérségi megállapodásba. Egy pontban a januári idıszakban a mikrotérségi megállapodást újra
módosítani kell, mivel van lehetıség arra, hogy a készenléti gyermekjóléti feladatokat a három
település együttesen lássa el. Mivel ez az önkormányzat által kötelezıen ellátandó feladat, e
tekintetben a mikrotérségi megállapodást módosítani szükséges. A bizottsági üléseken elhangzott
buszpályázat nem jött létre, mivel egyenlıre a két kisebb település (Hunya és Csárdaszállás) az
általános iskolai feladatokat saját településén kívánja megoldani. Ez azonban normatíva igénylés
szempontjából nem kedvezı.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kiegészítés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
313/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 221/2005. (IX. 29.) KT sz.
határozatával elfogadott mikrotérségi társulási megállapodást az alábbiakban módosítja:
A megállapodás Elızmények szövegrésze az alábbi második francia bekezdéssel egészül
ki:
„ - családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátásának szervezése:
A Békési Kistérségi Társulás 75/2005. (XI. 10.) számú határozatában döntött arról., hogy
a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról a Társulás szervezı
tevékenységével, külön megállapodások alapján gondoskodik. Együttmőködı
települések:
- Gyomaendrıd (Hunya, Csárdaszállás)
- Mezıberény (Kamut, Murony)”
A megállapodás III. bekezdése az alábbi 2.4. ponttal egészül ki:
„Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátása
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A Társulásban résztvevı Önkormányzatok – mint a szolgáltatást kérı- családsegítési és
gyermekjóléti feladatok ellátását 2005. november 15. napjától Gyomaendrıd Város
fenntartásában mőködı Városi Családsegítı Központtól –szolgáltatást teljesítı –
rendelik meg. A Városi Családsegítı Központ a szolgáltatást a képesítési elıírásoknak
megfelelı közalkalmazott útján teljesíti.
Az ellátás finanszírozása az alábbiak szerint történik:
A feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatíva a feladatok ellátását teljesítı települési
önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg, melynek igénylése a
tagönkormányzatok feladata.
Hunya és Csárdaszállás Község a megállapodásban foglalt feladatok teljesítéséhez a
feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatíva összegével valamint a normatíva és a
településen a feladatellátás igazolt költségének különbözetével járul hozzá. A fizetendı
hozzájárulást a Városi Családsegítı Központ havonta számlázza a tagönkormányzatok
részére.
Hunya Község Önkormányzata valamint Csárdaszállás Község Önkormányzata 2005.
december 31-ig köteles elszámolni a 2005. március 04. napjával valamint a 2005.
november 15. napjával megkötött együttmőködési megállapodásban vállalt fizetési
kötelezettségérıl.
A feladat teljesítésével kapcsolatos útiköltségeket:
-Gyomaendrıdrıl Hunyára, Hunyáról Gyomaendrıdre, valamint Hunya közigazgatási
területén történı utazási költségeket és a szolgáltatás idejére esedékes napidíját –Hunya
Község Önkormányzata,
- Gyomaendrıdrıl Csárdaszállásra, Csárdaszállásról Gyomaendrıdre, valamint
Csárdaszállás közigazgatási területén történı utazási költségeket és a szolgáltatás idejére
esedékes napidíjat –Csárdaszállás Község Önkormányzata téríti meg.
Az utazási költségek és a napidíj megtérítése a Városi Családsegítı Központ által
havonta kibocsátott számla alapján történik, melyen az intézmény köteles feltüntetni az
utazási költség és a napidíjtérítést megalapozó esemény megnevezését.”
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy a megállapodást módosító határozatot a tagönkormányzatok részére –
döntéshozatal céljából - küldje meg.
Határidı: azonnal
10. napirendi pont
Békési Kistérségi Társulás 2005-2008. Közoktatási intézkedési tervének elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az érintettek áttekintették az
anyagot és a szükséges módosításokat megtették, melyek kijavításra kerültek. Az intézkedési terv
alapvetıen az általános iskolai, óvodai oktatást, illetve hosszabb távon a középiskolai oktatást is érinti.
Egy több mint 100 oldalas anyagról van szó, mely igény esetén a Polgármesteri Hivatalban
áttanulmányozható, illetve CD formában is rendelkezésre áll.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kiegészítés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
314/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Társulás
2005-2008. közötti idıszakra vonatkozó közoktatási intézkedési tervét a határozat mellékletét
képezı elıterjesztésben megfogalmazott észrevételek figyelembevételével elfogadja.
Határidı: azonnal
11. napirendi pont
Sportorvosi feladat ellátása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának közigazgatási területén az Országos Sportegészségügyi Intézet által
alkalmazott képesítéssel rendelkezı sportorvos látta el a sportegészségügyi feladatokat. Az
intézményvezetı fıorvos jelzéssel élt az önkormányzat felé, hogy belsı átszervezések miatt a feladat
finanszírozását Gyomaendrıd közigazgatási területén nem tudja tovább biztosítani. A sportorvosi
feladatok szakmai felügyeletét a jövıben csak akkor tudja tovább biztosítani, ha az önkormányzat a
finanszírozásról tovább gondoskodik. Az elızetes megbeszélések alapján a sportorvosi feladatokat
ellátó dr. Katona Piroska a sportorvosi tevékenységet az elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdés
tervezetben meghatározott díjazás ellenében vállalja. A költségviselés esetén a szakmai felügyeletet az
Országos Sportegészségügyi Intézet tovább biztosítja.
Gyomaendrıd Város közigazgatási területén az egészségügyi feladatokkal kapcsolatos szervezési
feladatokról a Városi Egészségügyi Intézmény gondoskodik. Javasolná a Tisztelt Képviselıtestületnek, hogy 2006-tól a szerzıdéskötéssel kapcsolatos feladatokkal a Városi Egészségügyi
Intézményt bízza meg, és Gyomaendrıd Város Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében, a
sportalap terhére határozza meg a sportorvosi feladat ellátására fordítható összeget.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
315/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı- testülete az elıterjesztés mellékletét
képezı, a település közigazgatási területén, a sportorvosi feladatok ellátásáról szóló szerzıdés
tervezetet jóváhagyja, ezzel egyidejőleg megbízza a Városi Egészségügyi Intézmény
vezetıjét, hogy a szerzıdést kösse meg a tervezetben szereplı megbízási díj
figyelembevételével.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezet elkészítése
során, a sportalap terhére a sportorvosi feladat ellátásáért járó megbízási díj összegét vegye
figyelembe.
Határidı: 2005. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Gedei Margit igazgató fıorvos
12. napirendi pont
Pályázati kiírás a Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatói állására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület a 113/2001.
(V. 31.) KT számú határozatában Holubné Hunya Anikót bízta meg a Városi Zene- és Mővészeti
Iskola igazgatói feladatának ellátásával.
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A megbízatás 5 tanévre szól 2001. július 01-tıl, 2006. augusztus 15-ig. A pályázati eljárás lefolytatása
több hónapot vesz igénybe, minimum nyolc hét a pályázat megjelenése az Oktatási Közlönyben, 30
nap a pályázat benyújtása és újabb 30 nap a pályázatok véleményezése az intézményben. A tanév
befejezése elıtt a pályázati eljárást le kell folytatni, ezért kérte a Tisztelt Képviselı-testületet,
szíveskedjenek a pályázati kiírásról határozatot hozni.
Jelentıs probléma lehet, hogy a zeneiskola finanszírozási kérdése, hogyan alakul a 2007-es tanévtıl.
Dezsı Zoltán képviselı részérıl felvetıdött az a kérdés, hogy célszerő e a képviselı-testületnek
pályázatot kiírni az igazgatói állásra, akkor, amikor látják, hogy évrıl évre mennyibe kerül a
mővészeti oktatás finanszírozása az önkormányzatnak. Mint köztudott van alapítványi formában
mőködı mővészetoktatási képzés is a városban. Talán érdemes lenne elgondolkodni a kettınek az
összefésülésén, aminek eredményeként jelentıs költségmegtakarítást érhetnének el. Annál is inkább,
mert a mővészeti oktatás nem kötelezıen ellátandó feladata az önkormányzatnak. A hosszú évek alatt
beigazolódott, hogy az alapítványi iskola is képes mőködtetni az oktatást igaz, hogy épületgondokkal
küzd, de így akkor a kettı egyúttal megoldható lenne.
Megítélése szerint ez megfontolásra készteti a döntéshozókat, a képviselıket, hogy felvállalják-e
2006-tól továbbmenıen ezt a fajta plusz kiadást, amikor látható, az önkormányzatok szőkös
költségvetése.
Katona Lajos alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy egyetért képviselı úr azon állításával,
hogy a mővészetoktatás problémájával, - hogy hasonló profilú intézmény mőködik Gyomaendrıdön elıbb-utóbb szembe kell nézni. Számára jelentısebb kérdés az, hogy mikor kerül sor ennek
rendezésére. Nem biztos abban, hogy a 2006-os évben a Képviselı-testületnek a jelenlegi állapoton
változtatnia kellene, hiszen a Képviselı-testület nincs kényszerhelyzetben.
Dezsı Zoltán képviselı válaszában elmondta, hogy valóban nincs kényszerhelyzetben a Képviselıtestület, de ha a pályázatot kiírják 5 évre és döntés születik, akkor már kényszerhelyzetben lesznek.
Dr. Dávid Imre polgármester el kívánta mondani, hogy a Városi Zene- és Mővészeti Iskola
feltételrendszere biztosított, amennyiben nem írják ki az igazgatói állásra a pályázatot,
kényszerhelyzetbe kerülnek. Emlékeztette a Tisztelt Képviselı-testület tagjait, hogy egyszer már
határozatukkal elutasították a zene- és mővészetoktatás alapítvány részére történı átadást, mivel az
alapítvány jelentıs plusztámogatást kért volna, az építmények igénybevétele mellett. Amennyiben
nem kerül kiírásra a pályázat, elıfordulhat, hogy kifutnak az idıbıl és szeptembertıl nem lesz
igazgatója az intézménynek. Lehetıség van arra is, hogy egy évre bízzák meg az igazgatót.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a pályáztatási eljárás során a pályáztatónak
majdnem korlátlanok a lehetıségei. Egyrészt eredménytelennek tudják nyilvánítani a pályáztatást,
vissza tudja vonni a pályázatot, általa meghatározott idıre tudja megbízni az igazgatót. Jelen esetben
ahhoz, hogy az önkormányzat által mőködtetett zeneiskola igazgatói pályázati felhívása kellı idıben
megjelenjen, ahhoz ezt a pályázatot ki kell írni.
Csíkné Timár Éva bizottság elnök felszólalásában elmondta, hogy személy szerint ezzel a pályázati
kiírással egyetért. Mivel még nem került beterjesztésre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé a 2006.
évi költségvetés tényleges számadata, ezért ennek hiányában nem szeretne dönteni
Javasolná, hogy indítsák el a pályáztatási eljárást. A testületnek nagyon sok lehetısége van a pályázat
meghirdetését követıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, hogy február-március lesz, mire megjelenik a
pályázati felhívás az oktatási közlönyben. Problémát jelenthet, hogy az alapítványi oktatás sincs jobb
helyzetben, mint az önkormányzati zene- és mővészetoktatás, feltételrendszere, normatívrendszere
sem kedvezıbb. A Képviselı-testületnek a problémát az jelentheti, hogy mi legyen az egyes
tanszakokkal.
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Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakat figyelembe véve elmondta, hogy megvárják a
végleges költségvetést, és hogyha a Képviselı-testület felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottság
elnökét, jegyzı és polgármester urat, hogy kezdjék el a tárgyalásokat az alapítvánnyal, akkor
megteszik a szükséges lépéseket.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így az eredeti határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
316/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Városi Zene- és
Mővészeti Iskola igazgatói állására. A megbízás öt tanévre szól 2006. augusztus 16.-tıl,
2011. augusztus 15.-ig.
A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat vonatkozásában a többször
módosított 1993. évi LXXIX törvény a Közoktatásról 17.-18. §-ban valamint a 128. § (22)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen határozza meg.
Vezetıi pótlék: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 250 %-a.
A pályázatnak tartalmazni kell:
 iskolai végzettséget igazoló hiteles oklevél másolatot,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
 a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történı megjelenést követı 30
nap. A pályázat elbírálása a véleményezési eljárásra szolgáló harminc nap leteltét követı
Képviselı-testületi ülés, de legkésıbb 2006. június 30. A pályázatot Gyomaendrıd Város
Polgármestere 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre kérjük eljuttatni.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a pályázati kiírást tegye közzé az
Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában
Határidı:

azonnal

13. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola 2005. évi létszámleépítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Kis Bálint Általános Iskola
által mőködtetett napközi konyha technikai létszámát, az étkezést igénybe vevı gyermeklétszám
jelentıs csökkenése miatt, a fenntartó, és az iskola vezetése felülvizsgálta. Megállapítást nyert, hogy a
feladat ellátását kevesebb alkalmazotti létszámmal is meg lehet oldani.
Az iskolán és önkormányzati intézményeken belül végzettségüknek megfelelı munkakörbe a
felszabaduló munkaerı nem helyezhetı át – mivel nincs üres álláshely – továbbfoglalkoztatásukra
nincs lehetıség.
Ennek alapján a racionális létszám és bérgazdálkodás, a költségvetés egyensúlyának fenntartása
érdekében javaslom a Képviselı-testületnek, hogy a Kis Bálint Általános Iskolánál az elıterjesztésben
található létszám leépítését rendelje el.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
317/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskolánál a 2006.
évi költségvetést érintıen az alábbi ütemezésben konyhai technikai közalkalmazotti létszám
leépítését rendeli el:
- 1 fı konyhai technikai fıállású közalkalmazott felmentése 2006. január 1. napjától.
- 1 fı konyhai technikai fıállású közalkalmazott felmentése legkésıbb 2006. március 1.
napjától.
- 1 fı konyhai technikai, jelenleg 6 órás közalkalmazott munkaidejének további csökkentése,
napi 4 órás foglalkoztatásra, 2006. január 1. napjától.
A felszabaduló közalkalmazotti munkaerı átcsoportosítására, folyamatos tovább foglalkoztatására
intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben nincs lehetıség, ezért az érintett
közalkalmazottak jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, illetve az óraszám csökkentésére a
szükséges intézkedést meg kell tenni.
Az intézkedés végleges, a feladatellátást nem veszélyezteti, az intézmény zavartalan mőködése
változatlan szinten biztosított, az összlétszámon belül a jelenlegi 23 fı technikai létszám 21 fıre
módosul, és a részmunkaidıs foglalkoztatás óraszáma tovább csökken.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítése miatt keletkezı pénzügyi
kötelezettségek többlet terhét a pályázati kiírásnak megfelelıen, az állami költségvetésbıl
igényelje vissza.
Határidı: A létszámcsökkentés tekintetében: az ütemezés szerint
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgató
Határidı: A többletköltség pályázatának benyújtására: a 2006. évre
vonatkozóan megjelenı belügyminiszteri rendeletben foglaltak szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény kérelme új telephely engedélyezésérıl, valamint az intézmény
alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény Igazgató fıorvosa kéréssel fordult a Tisztelt Képviselı-testülethez, hogy az
intézmény járóbeteg szakellátási körébe tartozó gyógytorna tevékenység biztosítását 2006. január 01.
napjától, a Mirhóháti ú. 1. sz. (Gondozási Központ) telephelyrıl a Hısök út 51. sz. alatti ingatlanban,
mint telephelyen engedélyezze, valamint az intézmény alapító okiratát az engedélyezést követıen
módosítsa. A Képviselı-testület hozzájárulása és az alapító okirat módosítása után a mőködési
engedélyezési eljárást az intézmény lebonyolítja. Kérelmét azzal indokolta, hogy a Gellai Imre
vállalkozó tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Hısök u. 51. sz. alatti ingatlanban kialakításra került egy,
a kor színvonalának és minıségi betegellátásnak megfelelı gyógytorna terem. Jelenleg a Mirhóhati u.
1. sz. alatt használt helyiség felújításra szorul.
A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és annak határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselı-testület számára.
Dimákné Putnoki Éva a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozója hozzászólásában elmondta, hogy
egy sokkal korszerőbb, kulturáltabb helyre kerülne át a gyógytorna. Bár a Városi Gondozási
Központnak bevételkiesést okoz a tevékenység áthelyezése, de ÁNTSZ engedély szempontjából
szükségszerő volt ennek megtétele.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy valóban évi kb. 600 E Ft bevételtıl esett el az
intézmény. Mivel ideiglenes engedéllyel rendelkezett a Gondozási Központ, ezért szükség volt a
gyógytorna áthelyezésére.
Gellai Józsefné intézményvezetı felszólalásában tájékoztatni kívánta a jelenlévıket, hogyha az
ÁNTSZ az endrıdi részen lévı helységnek a lakosság felé történı gyógytorna szolgáltatásához nem
járul hozzá, akkor ez nem az intézmény és az önkormányzat hibája.
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Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
318/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Gedei Margit a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvos asszony kérelmének helyt ad: engedélyezi
intézmény járóbeteg szakellátási körébe tartozó gyógytorna tevékenység ellátásához a
Gyomaendrıd, Hısök u. 51. sz. alatti ingatlanban-, telephelyet létesítsen.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Dr Gedei Margit a
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosát, hogy a telephely engedélyeztetésének
ügyében az ÁNTSZ-nél járjon el, és a telephely mőködéséhez szükséges engedélyeket
szerezze be.
2. /
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 175/1999. (VI.
24.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 1. pontjának „Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik” alatti
szövegrész ötödik francia bekezdésébıl törlésre kerül a „Mirhóháti u. 1. sz.” és helyére az
alábbbi szöveg kerül: „Hısök u. 51.”
Az alapító okirat 7. pontjából törlésre kerül a „A Városi Gondozási Központtal közös
használatú osztatlan vagyon: Gyomaendrıd, Mirhóháti út 1. Hrsz.: 278/2” szövegrész.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy az alapító okirat módosítást a
MÁK felé jelentse.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Fı út 5. szám alatti volt kisegítı iskola értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy amennyiben értékesítésre kijelöli
a Képviselı-testület az ingatlant, abban az esetben azonnal gondoskodni kell az ingatlan
tehermentesítésérıl. Ennek az egyeztetési folyamata elindult, amennyiben tehermentesítésre kerül az
ingatlan, meg lehet hirdetni értékesítésre. Az elıterjesztés mellékletét képezı kérelembıl látható, hogy
amennyiben a Képviselı-testület az ingatlant kérelmezı részére értékesíti, abban az esetben az
intézményi szolgáltatások tekintetében alakulhat ki versenyhelyzet. Az endrıdi településrészen az
ajánlat szerint bölcsıdei ellátás jönne létre, mely hiányzik ezen területrıl, az óvodai ellátás pedig
tovább élezi a jelenlegi versenyt. A bizottsági ülések folyamán elhangzott, hogy további
önkormányzati támogatást óvodai feladatok ellátására nem kívánnak biztosítani.
Császárné Gyuricza Éva bizottsági elnök kérdése, mivel Szúnyog Antal bérli az ingatlant, van-e
valamilyen kötelezettsége az önkormányzatnak?
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a tavalyi évben
szóban jelezte vételi szándékát az ingatlant illetıen, melyet írásban nem erısített meg. Tudomása
szerint nem tart igényt az ingatlanra. Véleménye szerint szükséges az ingatlan értékesítése.
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Katona Lajos alpolgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy ugyanúgy kell a testületnek
eljárnia, mint más precedens helyzetben eljártak. Pályázat kiírását követıen cél kell, hogy legyen,
hogy az ilyen jellegő kezdeményezéseket segítsék, de az esélyegyenlıséget és a versenyhelyzetet is
meg kell, hogy teremtsék. Az ingatlan értékesítésével egyetért.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a Képviselıtestület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
319/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a tulajdonát képezı 5009 hrsz.-ú Gyomaendrıd, Fı út 5.
szám alatti ingatlant a jelzálogteher alól való mentesítést követıen a korábban meghozott döntéseit
figyelembe véve meghirdeti értékesítésre az alábbi feltételek mellett.
1. Az ingatlan minimum bruttó vételára: 4 millió Ft.
2. Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az ajánlattevık közül azzal köt adásvételi
szerzıdést, aki az ingatlanért a legmagasabb árat fizeti meg.
3. A legmagasabb ár eldöntése az ajánlattevık között lefolytatott árverseny alapján történik.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az
ingatlan tehermentesítésére.
Határidı: 2006. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Gyomaendrıd város belterületén kiépítendı „kijelölt gyalogos-átkelıhely”-ek kiválasztása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi István urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Csányi István bizottság elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a végsı döntést lényeges
egyeztetések elızték meg. Kérdésként merült fel, hogy pl. az egyházi iskola miért nem szerepel a
felsorolásban. Az iskolánál elıször egy buszmegálló létesítése szükséges, továbbá a Fı úttól befelé
kerékpár- és gyalogút kiépítésére van szükség. Másik ilyen jellegő felvetés volt a Blaha-Selyem utak
keresztezıdése – ilyen keresztezıdés kb. 10-15 van a városban, ezt sajnos anyagiakkal nem bírja a
város. A Blaha Lujza és Dózsa György utca keresztezıdésében megtalálható az Idısek Otthona,
gyógyszertár, takarékszövetkezet, továbbá egy be nem látható útkanyarulat, ezért elsıbbséget élvezett
a kijelölt gyalogos-átkelıhely kialakítása. A Kis Bálint Általános Iskola kapcsán a Hısök út és
Kossuth út keresztezıdésében, általános iskolás gyermekek védelme érdekében szükséges az
átkelıhely létrehozása.
Jakus Imre képviselı felszólalásában elmondta, hogy az endrıdi településrészen a Posta elıtt át
kellene gondolni a kijelölt gyalogos-átkelıhely kialakítását, mivel már szó esett róla, hogy a
Gyógyszertár elszigeteli a közlekedést. Valamilyen megoldást kellene találni a balesetmentes
közlekedés biztosítása miatt.
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı úr felvetésére elmondta, hogy Postánál a kanyar miatt nem
engedélyezi a Közlekedési Felügyelet a gyalogos-átkelıhely kialakítását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony a fenti helyszínt illetıen a sebességkorlátozásra
vonatkozóan érdeklıdött, hogy megvalósításra kerül-e?
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a
sebességkorlátozást megvalósítják.
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Mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
320/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
1. Blaha Lujza út és Dózsa György utca keresztezıdésében (Gyógyszertár és Óvoda
elıtt)
2. Hısök út és Kossuth út keresztezıdésében
megvalósítandó „Kijelölt gyalogos-átkelıhely” létesítését támogatja.
Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges engedélyezési
tervdokumentációk elkészítésére vonatkozó szerzıdés megkötésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Gyomaendrıd, Népliget utcában kialakítandó buszmegálló, buszforduló és személygépkocsi
parkoló tervezett helyének jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola igazgató asszonyának az volt a kérése, hogy vegyék le napirendrıl a fenti
témát. A kialakítás átvizsgálást követıen, a februári Képviselı-testületi ülésre kerül majd
beterjesztésre a részletes írásos anyag.
Mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
321/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd, Népliget utcában kialakítandó
buszmegálló, buszforduló és személygépkocsi parkoló tervezett helyének jóváhagyása” címő
napirendet elnapolja a februári Képviselı-testületi ülésre.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Rideg Zoltán kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben kérdésük van az
írásos anyagot illetıen, azt tegyék fel.
Dezsı Zoltán képviselı úr kérdése, hogy miért van szükség a fenti kérelem elbírálásához Képviselıtestületi döntésre? Hivatkozott az eddigi bérlıkkel kötött szerzıdésekre, melyet a fürdı ügyvezetı
igazgatója kötött.
Dr. Csorba Csaba jegyzı képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy mivel az átalakítás
építési engedéllyel jár, ezért még a tulajdonos hozzájárulására van szükség.
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Polgármester úr egy személyben és a Felügyelı Bizottság sem vállalta fel a döntést, lévén, hogy az
önkormányzat egyik legjelentısebb épületérıl van szó, ahol funkcióváltás történik. Az eddig
pedikőrös, illetve fodrászati rész vendéglátóegységként mőködne tovább.
Katona Lajos alpolgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Felügyelı
Bizottság véleményezte a kérelmet. Egyetlen fenntartása volt a bizottságnak, hogy kiszolgálást
követıen hol kerül elfogyasztásra az üdítı, ital, stb. A fenti emeleten került kialakításra
vendéglátóegység, melynek nem volt fogyasztásra, nem mentek fel az emeletre a fogyasztók, ennek
következtében a bérleti díj folyamatos leszállítása következtében is visszaadta a bérlı a helységet.
Ugyanakkor a sajtóban olvasható, hogy nincs a fürdıvendégek részére büfé, ahol legalább egy üdítıt
elfogyaszthatnának a vendégek. Ezért jutottak arra a megoldásra, hogy megpróbálják a bejárat
szintjére levinni az egységet, mely minimális átalakítással kialakítható, egy éves bérletre kerülne sor.
Mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
322/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete, mint tulajdonos hozzájárul az önkormányzat
tulajdonát képezı 1293/5 hrsz.-ú liget fürdı fedett fürdı részében lévı 16,94 m2 alapterülető
fodrászat üzlethelyiség Rideg Zoltán építtetı által történı rendeltetésmódosítási engedélyterv
szerinti vendéglátó egység ( büfé ) átalakításához.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok kiadására.
Határidı: 2006. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
Liget Fürdı Kft. mőködéséhez pénzeszköz átadás kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos alpolgármester urat, a Liget Fürdı Szolgáltató
Kft. Felügyelı Bizottságának elnökét, hogy ismertesse fenti elıterjesztést.
Katona Lajos alpolgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Felügyelı
Bizottság ebben az évben folyamatosan figyelemmel kísérte a fürdı mőködését, melyrıl több
alkalommal tájékoztatást kapott a Tisztelt Képviselı-testület is. Mintegy 40 M Ft önkormányzati
támogatást fogadott el a Képviselı-testület az éves terv elkészítésekor. Azóta már plusz 10 M Ft
támogatásról is döntöttek és látható, hogy még 18 M Ft mőködési célú pénzeszköz átadásra van
szüksége az intézménynek a zavartalan mőködés biztosításához. A Felügyelı Bizottság meghallgatta a
fürdı ügyvezetı igazgatóját, mindenféle dokumentumba betekintett, és megállapította, hogy valóban
szükséges a fenti pénzeszköz átadása. Emlékeztetıként kívánta elmondani, hogy amikor az éves tervet
elkészítette a fürdı, kb. 62 M Ft támogatási kérelmet nyújtott be. A testület 40 M Ft támogatásról
döntött, a fennmaradó összeg kigazdálkodását kérte a fürdı vezetıjétıl. Sajnálatos módon nem
sikerült ezt az összeget kigazdálkodniuk, mivel elsısorban a rossz nyári idıjárás jelentıs
bevételkiesést okozott a létesítménynek. A tervezetben nem szereplı beruházásra 2,5 M Ft került
felhasználásra. A támogatás összegébıl kb. 15 M Ft-ot a fürdı bérleti díjként visszafizet az
önkormányzatnak.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy pontosan látszik a fürdınek a gazdálkodása. Véleményük
szerint a fürdı jelenlegi struktúrája mellett túl nagy változtatásra nem kínálkozott lehetıség. A fürdı a
betervezett költségeket nagyjából hozta, a munkabér kicsivel több, míg az anyagköltség kicsivel
kevesebb lett.
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Egyedül a bevételeket nem tudja jól kalkulálni, mely alapvetıen az idıjáráson múlott. Amikor a Liget
Fürdı Kft. 2005. évi gazdálkodása kerül megvitatásra, akkor egy lényegesen részletesebb anyag kerül
beterjesztésre a Tisztelt Képviselı-testület elé.
Dr. Dávid Imre polgármester el kívánta mondani, hogy Földesi Zoltán Országgyőlési Képviselı úr
tájékoztatása szerint Szarvas Város Önkormányzata 55 M Ft támogatást nyújt a szarvasi fürdınek,
mely fele akkora, mint a gyomaendrıdi fürdı. Orosháza kb. 150 M Ft támogatást biztosít a fürdı
részére.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy a fürdı a 2006-os évben nullával indul,
mert ha igen, akkor januárban újra a Képviselı-testület elé kerül támogatási kérelme? Az anyagból
kitőnik, hogy a fürdı kötelezettsége 17 M Ft, kérdése, hogy ebben az összegben benne van-e az
önkormányzat részére fizetendı 15 M Ft-os bérleti díj összege?
Dr. Dávid Imre polgármester képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy valóban nulla
összegő támogatással indul a 2006-os évben az intézmény, ezért szükség lesz a januári testületi ülésen
a támogatás megítélésére.
Csíkné Timár Éva bizottság elnök képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a
mérlegben a kötelezettségek tartalmazzák a fürdınek az összes szerzıdéses kötelezettségét, melyben
benne van a kb. másfél éve folyósított kölcsön is, ez 17 M Ft. Ott van még az éppen aktuális ki nem
fizetett szállítói állomány (energia számla, vízdíj, stb.). A kettı együtt kb. 19 M Ft. Az önkormányzat
bérleti díját folyamatosan havonta számlázza a fürdı.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy ebben az évben kb. 12 M Ft
az idegenforgalmi adó bevétele az önkormányzatnak.
Katona Lajos alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy a mérlegben látszik, hogy a fürdı
kötelezettsége 16.560 E Ft, tehát marad nagyságrendileg az a kb. 17 M Ft, amit áthozott évek
távlatában. Tehát nem nı az önkormányzat felé az intézmény kötelezettsége, ebbıl következik, hogy a
bérleti díjat kifizette, illetve folyamatban van annak kifizetése.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
323/2005. (XII. 22.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Liget Fürdı Kft.
részére a mőködés folyamatos biztosítása érdekében 18.000.-E Ft összegő pénzeszköz átadásra
kerüljön a költségvetésben megtervezett 50.000 E Ft összeget meghaladóan.
Az év végi utalásoknál figyelembe kell venni a 2005. évre teljesített számlák 2006. évben
történı pontos összegének a kifizetését is.
Határidı: 2005. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További írásos napirend nem volt, ezért felkérte az ünnepi testületi ülést megtisztelı országgyőlési
képviselı urakat, és a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van bejelentenivalójuk, azt tegyék
meg.
Földesi Zoltán országgyőlési képviselı úr tisztelettel megköszönte a meghívást erre a rendhagyó
Képviselı-testületi ülésre.
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Megköszönte, hogy lehetıséget kapott arra, hogy bepillantson a testületi munkába. Gondolja, hogy a
januári-februári testületi ülés problémásabb lesz, hiszen akkor fog találkozni a Tisztelt Képviselıtestület a város az évi büdzséjével. Nem könnyő az önkormányzatok helyzete, így van ez 15-16 éve.
Azt gondolja, hogy el fog jönni az idı, amikor az egységes államháztartáson belül hozzá kell nyúlni
ahhoz az alrendszerhez, amit úgy hívnak, hogy önkormányzati finanszírozás. Az egész év folyamán
azt látta a városban, hogy sokat gyarapodott. Sok szép beruházás került átadásra, megemlítette az
oktatási- és a szociális intézményeket. Azt gondolja, hogy a jelenlegi testület komolyan gondolkodik a
város jövıjén, és látja el az öregedı számú idıseket, akik a városban élnek. Döntıen az oktatási- és a
szociális intézményeket ismeri, ezért el kívánta mondani, hogy a városvezetés büszke lehet az
intézményvezetıkre, és a mellettük álló kollektívákra. Más települések, térségek hasonló
intézményéhez vetve elmondható, hogy nagyon magas szakmai színvonalú oktató-, nevelı- és
szociális ellátó munka van a városban, mely nagyon nagy kincs, és nagyon nagy érték a mai világban.
Az önkormányzat ehhez minden támogatást megadott, melyhez ezúton gratulált.
Mindenkinek kívánt meghitt karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, és sikereket hozó boldog új évet!
Domokos László országgyőlési képviselı úr tisztelettel megköszönte a meghívást. Köszöni, amikor az
elmúlt évben együtt lehettek örömökben és gondokban egyaránt. Úgy gondolja, hogy nem egy könnyő
idıszakon van túl a testület és az önkormányzat intézményei sem.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, és sok sikert kívánt mindenkinek!
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a kedves és bátorító szavakat.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az önkormányzat eredményesen zárja a 2005-ös évben a
költségvetését. Elıreláthatóan 2006-ban feléli az önkormányzat tartalékait.
Megköszönte a Képviselı-testület tagjainak az év folyamán végzett munkáját, az együttmőködést,
együttgondolkodást, mellyel támogatták a polgármestert, a jegyzıt, a hivatalt, és az önkormányzat
intézményeit.
További hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem volt, megköszönte az érdeklıdést, majd a
közelgı ünnepek alkalmából mindenkinek áldott, szeretetteljes karácsonyt, boldog új évet, nagyon jó
egészséget, továbbá eredményes 2006-os évet kívánt, és az ünnepi ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Csíkné Timár Éva
hitelesítı

Dezsı Zoltán
hitelesítı

403

