Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. január 26-i üléséről 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, Dezső Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla, Rau József, Tímárné Kozma
Ágnes, képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt, Havelda
Jánosné osztályvezetők, Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó,
Az 1. napirendi pont megtárgyalásánál Gyetvai Jánosné a Helyi Választási
Bizottság elnökhelyettese, Gellértné Vaszkó Tímea bizottsági tag,
Gellai Józsefné a 2006. január 14-i időközi önkormányzati képviselő választás
megválasztott képviselője,
Az egyes napirendi pontok tárgyalására meghívottak, önkormányzati
intézmények vezetői
A helyi sajtó képviselői,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzőkönyvvezetők,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, alpolgármester urat, Jegyző,
Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, az intézmények vezetőit és valamennyi meghívottat, akik az
egyes napirendi pont tárgyalásában érintettek.
Külön köszöntötte Gyetvai Jánosnét a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, Gellértné Vaszkó
Tímea bizottsági tagot, és Gellai Józsefnét, aki a 2006. január 14-i Időközi önkormányzati képviselő
választás megválasztott képviselője.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 18 fős tagságból jelen volt 16 fő. Ifj. Dógi János és
Véháné Szedlák Ildikó képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Babos László és Jakus Imre képviselőket.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Az év végi ünnepek viszonylag esemény nélkül, nyugalmasan zajlottak. Némi problémát okozott az év
elején hirtelen lehullott 24 mm csapadék. A gazdálkodóknak gondot jelent a földekről a vízelvezetés,
ami a rendkívüli hideg következtében jéggé fagyott. Napjainkban a hideg okoz problémát, a hótakaró
nélküli hideg nem kedvez a mezőgazdasági termelőknek az őszi vetésnek.
A témához kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy február 16-ára Várfi András falugazdász
egy un. vizes fórumot szervez a kül-és belterületi mezőgazdasági területek belvíz elvezetési
problémáinak a megvitatására az Endrődi Közösségi Házba. A testület döntésének megfelelően a
fórumon Katona Lajos alpolgármester és Csányi István bizottsági elnök képviseli az önkormányzatot.
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Február 15-én 10 órai kezdettel Korózs Lajos államtitkár tart fórumot a Katona József Művelődési
Házban „a magyar nyugdíjrendszer jelene és jövője” címmel.
Február 28-án kerül sor az ipari park területén megépült gabonatároló ünnepélyes átadására.
Az ipari parkot illetően tájékoztatta a képviselőket, hogy Tögyi Angéla vállalkozó területvásárlási
előszerződést kötött - egy szélső szabálytalan, közművesítetlen terület megvásárlásra, 500 Ft/m2 áron.
A megvásárolt területen egy könnyűipari tevékenységet végző üzem fog létesülni.
Végezetül kérte a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozatok leadási határidejét – január 30szíveskedjenek betartani.
További napirend előtti bejelentése, tájékoztatója nem volt, megkérdezte a képviselőket, jelenlévőket
van e hozzászólásuk.
Jenei Bálint bizottsági elnök egy 25 évvel ezelőtti eseményre emlékeztette a tisztelt jelenlévőket. 25
éve annak, hogy Gyoma és Endrőd az akkori két nagyközség, egyesült. A mai fiatalok közül sokan
gondolhatják úgy, hogy ez az egyesülés egy központi akarat és felsőbb döntés következtében jött létre.
Ez azonban nem így volt, hiszen már 20 évvel ezelőtt az akkori városvezetők, a vezető testületek
részéről is megfogalmazódott az a gondolat, hogy az addigra már kialakult együttműködéseket –
ivóvíz ellátási rendszer és a szennyvíz rendszer kiépítése, - egy településként kellene tovább folytatni.
Végül 1980-ra beért ennek az együttgondolkodásnak az eredménye és a lakossági akarattal, a két
település egyesülésével létrejött Gyomaendrőd.
A maga részéről az egyesülés legfőbb tanúságát abban látja, hogy ott, ahol összefogás van, az mindig
előbbre visz. Ezt bizonyítja az eltelt 25 év is, hiszen azok a dolgok, amelyek azóta létrejöttek
Gyomaendrődön, összefogás nélkül biztos nem tudtak volna ilyen eredményesen megvalósulni.
Említhetjük itt akár az egyes intézmények, az egészségügy, a szociális területeket fejlődését,
erősödését, és nem utolsó sorban a település infrastrukturális fejlődését, ami a rendszerváltást
követően és az utóbbi időszakban is igen lendületesen haladt előre. Elismerés illeti mindazokat, akik
ezen eredmények elérésében akkor is és most is tevékenyen részt vettek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a megemlékezést, látni kell azt, hogy az elmúlt
időszakban bármilyen viharos időket is éltünk, azért sikerült eredményeket elérni, a problémák mellett
azért voltak pozitívumok, amelyek előbbre vitték a város fejlődését.
Császárné Gyuricza Éva képviselő hozzászólásában elmondta, a Kincs az Életed Közhasznú
alapítvány kuratóriuma a legutóbbi ülésén célként fogalmazta meg a városban élő és segítségre szoruló
emberek megsegítését. Tudomásuk szerint a városban öt-hat hajléktalan személy él, akik konkrét
tartózkodási helyéről nem tudnak. Ezért kérte a városvezetés tájékoztatását arról, hogy hol vannak
ezek az emberek, el vannak e látva ebben a rendkívüli hideg időben. Amennyiben szükséges az
alapítvány segít ezen emberek felkutatásában, az így felmerülő költségek fedezésére 50.000 Ft-ot
ajánlanak fel. Ugyanakkor nem csak ezen hajléktalan személyeket szeretnék felkeresni, hanem azokat
az idős nyugdíjasakat akik, egyedül élnek, melyhez ismételten kérte a hivatal segítségét, adják meg
ezeknek az idős embereknek a nevét, címét.
Továbbiakban szólt még arról, hogy a Békés megyei Hírlapban egy szerinte téves cikk jelent meg a
szemétszállítási díj mértékéről. Az újság cikk szerint „2006. januártól bruttó 7735 Ft-ot kell fizetni a
szemét elszállításáért a gyomaendrődi kertes házak tulajdonosainak. Ez az ár már tartalmazza a
hulladéklerakó üzemeltetőjének fizetendő befogadási díjat is”. A maga részéről nem emlékezett arra,
hogy ilyenről döntött volna a képviselő-testület.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva a fentiekre elmondta, a cikk valóban téves, az újságíró
tévedésből Gyomaendrőd nevére írta ezt a hírt. A helyreigazítást meg fogja tenni.
Ami a rászorultakról való gondoskodást illeti, a rendkívüli hideg beálltával felkeresték azokat az
embereket, akikről tudják, hogy hajléktalanok vagy egyedül élő idős nyugdíjasok. A külterületen
élőket a tanyaprogram keretében a rendőrség a mezőőrökkel együtt kereste fel, illetve Öregszőlő és
Nagylapos külterületeken a Városi Gondozási Központ dolgozói látogatták meg őket. Természetesen
előfordulhat, hogy vannak még olyanok, akikről a hivatal sem tud, ezért szívesen vesznek minden
ilyen irányú jelzést, bejelentést a lakosság részéről.
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Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ vezetője a fenti téma kiegészítésként elmondta, az
intézmény igyekszik minél gyorsabban, minél több helyre eljutni, az elmúlt napokban felkerestek
további négy olyan külterületen élő személyt, akik az intézmény megítélése szerint hajléktalanok,
nehéz helyzetűek. Közülük kettőt sikerült rábeszélni, hogy fogadja el az intézmény által nyújtott
szolgálatokat. Összességében elmondható, hogy ilyen szempontból a külterület teljesen lefedett,
nagyon jó a lakossági összefogás, ha bár ki bármikor bejelentéssel él, azonnal indulnak és igyekeznek
megtenni a szükséges intézkedést.
Dezső Zoltán képviselő bejelentéssel élt, miszerint egyéb elfoglaltsága miatt 15 óráig vesz részt a
testület munkájában.
Megkérdezte továbbá Polgármester urat, hogy január 20-án miért nem vett részt az Endrődi Gazdakör
által szervezett lakossági fórumon a Közösségi Házban. A fórumon jelenlévő négy országgyűlési
képviselő sajnálattal jegyezte meg, hogy a Polgármester úr nem tette tiszteletét. Hogyan gondolja az
országgyűlési képviselőkkel való további együttműködést, ha akkor, amikor itt vannak helyben, akkor
sem jelenik meg, nem vált szót velük. Így a későbbiekben hogyan várható a támogató együttműködés.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, minden fórumon azért ő sem tud részt venni. Olyan
fórumra pedig, ami politikai, és ráadásul meg sem hívják, oda nem megy el. A fő indok egyébként
nem ez volt, olyan magánjellegű elfoglaltsága volt, amit már ezelőtt három héttel leszervezett. A
távolmaradásáról telefonon tájékoztatta az országgyűlési képviselőket is, akiket el tudott érni, kérve
megértésüket.
Egyébként azon a héten keddi napon érdeklődtek tőle telefonon, hogy részt vesz e a rendezvényen.
Erre ő azt válaszolta, hogy több ok miatt sem, főleg, mert nem kapott meghívót. Ennek ellenére ő az
együttműködést igyekszik betartani, az, hogy most egy ilyen nyílt fórumon nem vett részt, így alakult.
Császárné Gyuricza Éva képviselő a témához kapcsolódóan fontosnak tartotta elmondani, hogy az
Endrődi Gazdakörök elnöke Hunya Lajos úr elsőként hívta meg Polgármester Urat.
Dr. Dávid Imre polgármester pontosításként hangsúlyozta az elnök úr őt nem meghívta, hanem azt
kérdezte, hogy kapott e meghívót. A kettő között azért különbség van. Eddig is és ezután is szívesen
fogad minden meghívót, amelyre mindig reagálni szokott. A tény, hogy erre a fórumra írásos
meghívót nem kapott.
Javasolta a témát lezárni, majd megkérdezte a képviselőket, jelenlévőket van e egyéb hozzászólásuk.
Hozzászólás nem volt, így javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szerepelő sorrenden az
alábbiak szerint javasolt módosítani:
A sorrendben 9. napirendet javasolta 3.-ként megtárgyalni, majd 22. a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
területvásárlási kérelme, 23. Endrődi Tájház eszközfejlesztése NKÖM pályázat, 24. a Tulipános
Óvoda felújítása –CÉDA pályázat, 25. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola felső tagozatos
épületének tető héjazat cseréje, és álmennyezet készítése –BMTT-TEKI pályázat, 26. Csúszda
létesítése a Liget Fürdőben –DARFT-TRFC pályázat, 27. Települések belvízrendezési programjának
2007. évi címzett pályázata, 28. Hulladéklerakó rekultivációs tervének elkészítése, és végül 29.
Bejelentések.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2006. január 14-i időközi választás
eredményéről - Képviselői eskü, megbízólevél átadása
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2. Bizottsági tag választása - Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
3. Az önkormányzat 2006 évi átmeneti költségvetési rendelete
4. Az önkormányzat 2005 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
5. Közösségi Ház működtetésére beérkezett pályázatok értékelése
6. 2005 évi pályázatok beszámolója
7. A Képviselő-testület 2006 évi munkaprogramjának tervezete
8. Autóbusz menetrend módosítása
9. Beszámoló az orvosi ügyelet 2005 évi munkájáról
10. Városi Családsegítő Központ szakmai beszámolója a 2005 évben végzett családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatásról
11. Városi Családsegítő Központ kérelme
12. Pannon GMS Példakép Alapítvány felhívása
13. Erzsébet ligeti buszforduló és buszmegálló építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatása
14. A helyi védettség alá tartozó Erzsébet liget és Népliget faállományának fenntartása, és a
balesetveszélyes fák kivágásának szükségszerűsége
15. Kóbor ebek befogadásának megszervezése
16. Fő út 5.sz. alatti volt Kisegítő iskola ingatlan értékesítése
17. Endrődi vásártér területéből értékesítés
18. Anipharma Kft. kérelme
19. Tájékoztató a 2005. augusztusi belvíz okozta károkról és támogatás helyzetéről
20. Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat felszámolása
21. Békés Megyei Vízművek Rt. tájékoztatója az ivóvízminőség javító programról
22. Gyomaszolg Ipari Park Kft. területvásárlási kérelme
23. Endrődi Tájház eszközfejlesztése NKÖM pályázat
24. Tulipános Óvoda felújítása –CÉDA pályázat
25. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola felső tagozatos épületének tető héjazat
cseréje, és álmennyezet készítése –BMTT-TEKI pályázat
26. Csúszda létesítése a Liget Fürdőben –DARFT-TRFC pályázat
27. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
28. Települések belvízrendezési programjának 2007. évi címzett pályázata
29. Hulladéklerakó rekultivációs tervének elkészítése
30. Bejelentések
Határidő: azonnal
Az első napirend előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtására adott jelentéssel kapcsolatban
kérte a képviselők hozzászólásait. A maga részéről a 272/2005.(X.27.) Kt számú, „Tütü-Ker Kft
részére önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlása megvételre” tárgyú jelentés kiegészítéseként
elmondta, mint ismeretes az ingatlan vásárlás a Mirhóháti úton a Kft. tulajdonában lévő ingatlan
végében lévő un. mirhói nyílt csapadékvíz elvezető árok megvásárlására vonatkozott. Az adásvétel a
Kft-vel létrejött. Ezt követően az utcában lakók közül mások is jelezték, hogy ők is megvásárolnák a
telkük végében lévő önkormányzati árkot. Tudni kell azonban, hogy ez az árok az ott lévő ingatlanok
csapadékvíz elvezetésére szolgál. Így abban az esetben, ha ezek az érdeklődők írásban is benyújtják a
vásárlási kérelműket, és a testület azt elfogadja, úgy a továbbiakban problémás lehet az árok
vízelvezetése. Megoldás az lehetne, ha az árok feltöltése és a vízelvezetés megfelelő módon történő
kialakítása során az így keletkező ingatlanrészt meghirdetnék értékesítésre, vagy az önkormányzatnak,
mint tulajdonosnak az árok karbantartásáról, tisztításáról gondoskodnia kell.
További kiegészíteni valója nem volt, a képviselők részéről a jelentéssel kapcsolatban hozzászólás,
kérdés nem hangzott el, a testület egyhangú 16 igen szavazattal azt elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 143/2005.(VI.30.),
226/2005.(IX.29.), 231/2005.(IX. 29.), 239/2005.(IX.29.),
242/2005.(IX.29.),
272/2005.(X.27.),
292/2005.(XI.24.),
323/2005.(XII.22.) Kt. számú határozatok végrehajtásáról
végrehajtásáról szóló jelenést elfogadta.

162/2005.(VI.30.),
241/2005.(IX.29.),
300/2005.(XI.24.),
szóló határozatok

Határidő: azonnal
1. napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2006. január 14-i időközi választás
eredményéről - Képviselői eskü, megbízólevél átadása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Gyetvai Jánosnét a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettesét, majd felkérte, hogy Dr. Debreczeni Gizella elnök asszony helyett – aki egyéb
elfoglaltsága miatt –haláleset- a mai ülésen nem tud részt venni, tegye meg tájékoztatóját az időközi
választás eredményéről.
Köszöntötte továbbá Gellértné Vaszkó Tímeát a bizottság tagját, és Gellai Józsefné megválasztott
képviselőt.
Gyetvai Jánosné elnökhelyettes elmondta: az elmúlt év őszén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács
Mihály önkormányzati képviselő. A Választási eljárásról szóló 1997. évi századik törvény
rendelkezései értelmében a Helyi Választási Bizottság a gyomaendrődi 8. számú egyéni
választókerületben 2006. január 14. napjára kitűzte az időközi választást megállapítva annak határidőit
és határnapjait.
A Helyi Választási Iroda erről tájékoztatta pártokat, jelölő szervezeteket és az érintett lakosságot.
November elején valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt és ajánló szelvényeket.
A törvényes határidőn belül a HVB négy jelöltet vett nyilvántartásba. Gellai Józsefné független,
Kovács Vince független, Ungvölgyi János FIDESZ-KDNP-MKDSZ-Endrődi Gazdakör választási
koalíció és Varga János független jelölteket.
A választási szervek időben és kellő számban kiegészültek a jelöltek és jelölő szervezetek delegált
tagjaival. A választási iroda a HVB jóváhagyását követően elkészítette a szavazólapokat és egyéb
nyomtatványokat, biztosította az egyéb szükséges technikai feltételeket így a szavazás törvényes
feltételei maradéktalanul adottak voltak.
Január 14-én a szavazás mindkét szavazó körben rendben és zavartanul folyt, rendkívüli esemény nem
történt. A névjegyzékbe felvett 1219 főből szavazóként megjelent 325 fő (26,7%). A leadott 323
érvényes szavazat megoszlása:
Gellai Józsefné független
134
41,5%
Ungvölgyi János FIDESZ-KDNP-MKDSZ-Endrődi Gazdakör 83
25,7%
Kovács Vince független
64
19,8%
Varga János független jelölteket.
42
13%
A három napos jogorvoslati idő alatt kifogás, panasz nem érkezett a választási bizottsághoz ezért a
választás érvényes és eredményes volt.
Gellai Józsefné független jelölt 134 szavazattal (41,5%) a gyomaendrődi 8. számú egyéni
választókerület megválasztott képviselője.
A megválasztott képviselőnek a megbízó levelének átadása előtt képviselői esküt kell tennie, így
felkérte Gellai Józsefnét, hogy fáradjon ki a jelen lévőket pedig arra, hogy az eskü idejére álljanak fel.
Gellai Józsefné eskütétele:
„Én Gellai Józsefné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek,
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Gyomaendrőd város javát szolgálom.”
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Az eskü letételét követően a bizottság elnökhelyettese gratulált a képviselő asszonynak és átadta
részére a megbízólevelet.
Gellai Józsefné elfoglalta képviselői székét, így a Képviselő-testület jelenlegi tagjainak száma 17 fő.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a Helyi Választási Bizottság tagjainak a közreműködést, a
jelenlétet, akik ezt követően távoztak az ülésről.
2. napirendi pont
Bizottsági tag megválasztása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csíkné Timár Évát a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök előljáróban felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottsági tag
megválasztására csak akkor kerülhet sor nyílt ülés keretében, ha ehhez az érintett hozzájárul.
Gellai Józsefné a hozzájárulást megadta.
A továbbiakban a bizottság elnöke elmondta, Kovács Mihály halálával nemcsak a választókerületi
mandátum de a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyik képviselő tagi helye is megüresedett. E miatt
az elmúlt időszakban a bizottság a 7 fő helyett 6 fővel működött. Ennek alapján javasolta, hogy a
megüresedett helyet Gellai Józsefné képviselő asszony töltse be, aki szakértelmével, és az intézményi
gazdálkodás terén szerzett tapasztalatával segíteni tudná a bizottság munkáját.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a fenti javaslattal. Megkérdezte a képviselőket van e esetleg
ettől eltérő javaslatuk.
Hozzászólás nem volt a szavazás előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a döntéshez minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gellai Józsefné képviselő asszonyt a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagjává választja.
Határidő: azonnal
A továbbiakban a fenti döntésnek megfelelően kérte a testületet, hogy a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX. 19.) KT. rendelet módosítását fogadják el.
Pontosításként elmondta, hogy a rendelet-tervezetben a nem képviselő bizottsági tagi felsorolásból
Ungvölgyi János neve kimaradt, kérte, hogy a döntés során erre legyenek figyelemmel.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2006. (…...) KT. rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX. 19.) KT.
rendelet módosításáról

6

Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
(a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat
rendeli.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991.(IX.19.) KT . rendelet 1. sz. mellékletében a 8. sz. EVK képviselő „Betöltetlen”
megnevezés helyébe „Gellai Józsefné független” megnevezés lép.
2. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991.(IX.19.) KT . rendelet 6. sz. mellékletében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tagjainak felsorolását az alábbiakban állapítja meg:
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Elnöke: Csíkné Timár Éva
Tagjai: Gellai Józsefné
Jakus Imre
Rau József
Nem képviselő bizottsági tagok
Tímár Zsolt
Vodova János
Ungvölgyi János
3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2006. január
Dr. Dávid Imre s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

3. napirendi pont
Beszámoló az orvosi ügyelet 2005 évi munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Dr. Abdul-Hamid Nabil főorvos urat, egészségügyi
szolgáltatót, majd megkérdezte, van e szóbeli kiegészíteni valója az írásos beszámolóhoz.
Dr. Abdul-Hamid Nabil főorvos elmondta, összességében elmondható, hogy nagy baj nincs az
ügyelet működésében. 2005-ben összesen 4400 főt láttak el, ezek közül 2900 fő volt a járó beteg, és
1500 fő hívásos otthoni ellátásban részesült. Az ügyeleten jelenleg 10 fő különböző szakterületet ellátó
orvos dolgozik. Ápoló, asszisztens 4 fő, és 6 fő gépkocsivezető. Az elmúlt évi fejlesztéseket illetően
elmondta, többnyire a dolgozók kényelmét szolgáló berendezések vásárlására került sor – ágynemű,
konyhai berendezések, számítógép, mosógép. Nagyobb beruházásra azért nem került sor, mert a
következő évekre várható nagyobb összegű pályázat elnyerése, amit az épület felújítására tudnak majd
fordítani.
A működés során lakossági panasz nem érkezett, illetve hivatalos helyről sem kaptak, intést,
figyelmeztetést.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a beszámolót megvitatta.
Elsődleges és legfontosabb dolognak azt tartották, hogy az ügyelet panaszmentesen működött, az
önkormányzathoz, a bizottsághoz ilyen irányú panasz nem érkezett. A beszámolóban szereplő számok
önmagukért beszélnek, aki az ügyeleten megfordult, azt igyekeztek a legjobb tudásuk szerint ellátni.
Megnyugtató továbbá, hogy igen magas a szakképzett orvosok száma az ügyeleten. A fejlesztéseket
illetően az önkormányzat részéről is bíznak a pályázati lehetőségekben, és azokat kihasználva, együtt
karöltve a felújításokat el tudják végezni.
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A bizottság nevében megköszönte az ügyeleten dolgozók elmúlt évi munkáját.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Dr. Abdul-Hamid Nabil egészségügyi
szolgáltatónak az orvosi ügyelet 2005 évi munkájáról készített beszámolóját.
Határidő: azonnal
4. napirendi pont
Az önkormányzat 2006 évi átmeneti költségvetési rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elmúlt napokban több olyan pályázati kiírás is megjelent,
melyekre önkormányzatunk is pályázni szeretne. Ezek benyújtási határideje 2006. február 15. A
benyújtásra kerülő pályázatokhoz az elfogadott költségvetési rendelet tervezetet is mellékelni kell,
ezért szükséges a mai ülésen ennek megtárgyalása, elfogadása.
Hangsúlyozni kívánta, hogy jelen esetben egy átmeneti költségvetési rendelet-tervezetről van szó, a
végleges költségvetés tervezete a február havi ülésre kerül majd beterjesztésre. A végleges tervezet
kidolgozása előtt még szükséges egyeztetni az intézményekkel, az ő költségvetési előirányzataikat
csak ezt követően lehet kialakítani. Ugyanakkor tovább kell keresni a bevételek növelésének, illetve a
kiadások csökkentésének a lehetőségeit, biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások
befejezését, a további fejlesztések kiadásaihoz pedig újabb forrásokat kell felkutatni.
Összességében meg kell próbálni ezt a költségvetést „életszerűvé” tenni, hogy lehetőség szerint az
éves fejlesztési hitellel ne kelljen a testületnek tervezni, számolni.
Megkérdezte a testület tagjait, a rendelet-tervezet készítőjét van e szóbeli kiegészítésük.
Tóth Lajosné a pénzügyi osztály vezetője hangsúlyozta, mint ahogy Polgármester úr is említette,
jelen tervezet csak átmeneti, rendelet számot nem fog kapni.
Amennyiben a testület elfogadja, úgy a pályázatokhoz ezt fogják mellékelni. A február havi ülésre
kerül majd beterjesztésre a végleges költségvetés, a megfelelő mellékletekkel, amely elfogadása után
kapja meg a rendelet számot.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy jelen tervezetnek annyi jelentősége van,
hogy azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a tervezetben most szerepelnek, a végleges rendelettervezetben is kell, hogy szerepeljenek. Viszont, ha a testület úgy látja, hogy ezek a pályázati
célkitűzések abban már nem szerepeltethetők, úgy a pályázatokat vissza kell vonni.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a tervezetet nem tárgyalta,
mivel az későbbi időpontban került megküldésre. Átolvasva, azért látható, hogy ebben az állapotában
még jelentős a hitel állomány nagysága, ami vagy további pályáztatási igényt merít fel, vagy ritkítani
kell a kiadás sorokat. Az, hogy ez a dologi kiadásokat érinti majd, vagy a felújítások, fejlesztések
halasztását, az még kérdéses. A részletes egyeztetés után fog eldőlni, nyilván a februári bizottsági
ülésre bekerülő tervezet már világosabb képet fog mutatni. Az előzetes számítások szerint a mérleg
csak úgy kerül egyensúlyba, ha 287 millió Ft rövid lejáratú hitelfelvételre kerül sor. Nagyságrendileg a
tavaly évi költségvetés is hasonló számadatokkal indult.
A pályázatok benyújtása miatt javasolta a testületnek, hogy a tervezetet átmenetiként fogadják el.
Császárné Gyuricza Éva képviselő megkérdezte, tudható e, hogy az előre vetített 287 millió Ft
hitelből mennyi a működési és mennyi a fejlesztési hitel. Kérdése volt továbbá, hogy a Bursa
Hungarica tanulmányi ösztöndíj támogatást beépítették e tervezetbe. A Polgármesteri hivatal
igazgatási és egyéb feladatai között szerepel termálkút beruházás 17 millió Ft összeggel, illetve
buszmegálló áthelyezés 6 millió Ft, ezek mit jelentenek. ------
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A termálkút esetében a fúrt kút beüzemelését jelenti, míg a buszmegálló áthelyezésére a Fő úton a
Lehóczkiné ingatlana előtti megálló áthelyezéséről lett volna szó, de ez elmarad, mivel a közlekedés
felügyelet nem járult hozzá. A tanulmányi ösztöndíj támogatás szerepel a tervezetben, míg a
hitelállomány megoszlását egyenlőre nem lehet tudni.
További hozzászólás, kérdés a napirendhez nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a
pályázatok benyújtása miatt a tervezetet átmenetiként fogadják el.
A végleges költségvetési rendelet-tervezet a februári ülésre kerül majd beterjesztésre.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2006. évre szóló
költségvetési rendelet tervezetet, és azt az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta.
A végleges költségvetési rendelet kidolgozása során a következő alapelvek érvényesülését kell
biztosítani:
 a végleges tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a
kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
 biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
 a további fejlesztések kiadásai a források további feltárásával valósuljanak meg,
 az intézmények költségvetési előirányzatát az intézményvezetővel történő egyeztetés útján
kell kialakítani,
Határidő: 2006. február 23.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
5. napirendi pont
2005 évi költségvetési rendelet módosítása
Tóth Lajosné osztályvezető hangsúlyozta, a bizottsági határozatoknak megfelelően az előterjesztett
rendelet –tervezetbe a bizottsági üléseken előre jelzett kiegészítések beépítésre kerültek.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kiegészítés hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2006. (…...) KT. rendeletét
a 2005 évi költségvetésről szóló 4/2005.(II.25.)KT. rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2005. évi költségvetésről szóló
4/2005. (II. 25) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.854.856 E Ft-ra módosul,
részletezve az 1. számú melléklet szerint. A bevételekből a pénzmaradvány összege 14.258 E
Ft-tal növekedett, mely a központi költségvetésben az előző évek SZJA év végi elszámolása
utáni újrafelosztásából adódott.
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2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.431.775 E
Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 90.606 E Ft-ra változik, a 3. számú
melléklet alapján.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások
főösszege 952.269 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási
kiadás 872.435 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 64.794 E Ft-ra változik, a
felhalmozás egyéb kiadásai 15.040 E Ft. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet
tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 380.206 E Ft-ra
módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2005. évi
beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2006. január
6. napirendi pont
Közösségi Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében kiírt
egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok értékelése
Dr. Csorba Csaba jegyző az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a közösségi ház működtetésére
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezárult, melynek megfelelően megállapítható, hogy az érvényes,
és eredményes volt. Az ajánlati felhívás négy ajánlattevőnek lett megküldve, melyek közül kettő
érvényes ajánlatot tett. Egyik a Templárius Alapítvány, míg a másik a Trendl Kft. Megyeriné Csapó
Ildikó ajánlata érvénytelen volt, mivel a pénzügyi alkalmasságot igazoló banki igazolást nem nyújtotta
be. Ugyanakkor a negyedik ajánlattevőnek felkért Molnár Borbála nem nyújtott be ajánlatot.
Abban az esetben, ha a képviselő-testület a határozati javaslatnak megfelelően lezárja ezt az eljárást,
úgy azt követően kerül sor a közművelődési megállapodás megkötésére. Ezt megelőzően viszont
szükséges a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma véleményét kikérni a megállapodás
tervezetről, melyet a képviselő-testületnek is meg kell ismerni a megállapodás megkötése előtt. A
vélemény megadására a minisztériumnak 30 napos határideje van, így ennek megfelelően az érdemi
döntéshozatalra a februári ülésen kerülhet sor.
A beérkezett érvényes ajánlatot közül a Templárius Alapítvány ajánlata volt a kedvezőbb, a bruttó
ajánlati ára havi 190.000 Ft, ezzel szemben a Trendl Kft. ajánlata bruttó havi 450.000 Ft.
Összességében az eljárás során az előkészítő bizottságokhoz kifogás, panasz vagy észrevétel nem
érkezett.
Ungvölgyi János a Templárius Alapítvány képviseletében megköszönte az ülésre szóló meghívást. Az
alapítvány, mint azt az ajánlatban is leírta szeretné egy olyan kulturált szórakozás megteremtését
megszervezni a Közösségi Házban, ami a fiatalokhoz szól, úgy, hogy a helyi könyvtár mellett
különböző klubokat, foglalkozásokat indítanának, figyelemmel a már ott működő egyesületek,
civilszervezetek tevékenységére. Nagy lehetőséget látnak ezen a területen, bíznak abban, hogy a
céljaik megvalósítását különböző pályázatokon elnyert támogatás is fogja segíteni. Az alapítvány
országos jellegű, míg annak hátterét tekintve a Templomos Lovagrend lévén nemzetközi.
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, az alapítvány szeretné a közösségi házat működtetésre
átvenni.
Kovács Erika a Trendl Kft. képviseletében elsődlegesen megköszönte, hogy a Kft.-t felkérést kapott
az ajánlattevésre, indulhattak a pályázaton. Nem kis munka volt annak összeállítása, de mint az
eredmény is bizonyítja minden szempontból megfeleltek, az ajánlati összeget tekintve viszont az általa
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kért összeget tartotta reálisnak egy ekkora épületnek a működtetésére, és ennyire elmaradott közösségi
életnek a beindítására, illetve annak tovább fejlesztésére.
Gratulált a Templárius Alapítványnak az elnyert pályázathoz, és kívánta, hogy sikerüljön az
elképzelésüket megvalósítani, annál is inkább, mert azon a városrészen a fiataloknak nincs más
lehetőségük a szórakozásra, a szabadidő hasznos, kulturált helyen való eltöltésére.
Mint a városi Mozi üzemeltetője szerette volna megragadni az alkalmat és megköszönni a testületnek,
hogy támogatták a mozi korszerűsítésére benyújtott pályázatukat, amely eredménnyel zárult, így a
tervezett munkálatokat el tudták végezni. Manapság nem igen jellemző, hogy egy magánvállalkozás és
az önkormányzat ilyen szerencsésen együtt tud működni. A korszerűsítés elvégzésével most már el
tudnak indulni azon az úton, hogy más irányba is fejlesszenek. Ilyen elképzelésük lenne az art mozi
megvalósítása, amivel a magasabb szintű kultúra kiszolgálását céloznák meg. Jövőre vonatkozó tervük
az, hogy kistérségi szintre terjesszék ki a mozit, mert a környező kisvárásokban vagy bezárnak, vagy
csak éppen működnek, ezért szeretnének együttműködni velük.
Néhány számadatot az elmúlt évi látogatottságról: 5693 fő látogatójuk volt, úgy hogy két hónapig
zárva voltak a korszerűsítés miatt. Az előadások száma 142 volt, a bemutatott filmek 57. A
legnagyobb partnerük a Bethlen Gábor Szakképző Iskola, főleg a kollégisták nagyon jó partnereik. Az
általános iskolák közül a Kis Bálint Általános Iskola a legaktívabb, az endrődi településrészről a
Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola, az óvodák autóbusz segítségével szintén látogatni tudják a mozit.
A Kner Imre Gimnázium és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola nem igazán partnerek, pedig
nagyon jó lenne, ha a mozgókép és médiaismeret oktatásban a felnövekvő generációi is részt venne.
Ismételten megköszönte a meghívást és bízott abban, hogy a jövőben is eredményesen tudnak majd
együtt dolgozni.
/ Dezső Zoltán képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 16 fő./
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólásokat, a tájékoztatást, majd elmondta, a
Templárius Alapítvány által igényelt pénzösszeg csak akkor lesz elegendő, ha idegen forrást is sikerül
bevonni. El kell fogadni a Trendl Kft. azon megállapítását, hogy a közösségi ház megfelelő szintű,
stabil üzemeltetéshez azért az általuk kért pénzösszegre van szükség.
Dr. Kovács Béla képviselő, és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója el kívánta mondani, hogy az
iskolában a média ismeret tantárgy, amelyet felkészült szaktanár oktat, tanterv alapján, a gyerekek
sokat foglalkoznak vele. Valóban igaz, hogy tömegesen, szervezetten a mozit nem igen látogatják,
úgymint más intézmények, mivel túl sok szabadidejük nincs a gyerekeknek.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a bizottság
elnöki munkacsoport által elvégzett értékelése alapján a határozati javaslatot az I. és II. pont szerint
fogadják el.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház működtetésére
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok értékelése során megállapítja, hogy
a közbeszerzési eljárás eredményes: az ajánlattételi határidőre beérkezett három ajánlat (
Templárius alapítvány, Trendl Kft, Megyeriné Csapó Ildikó pályázata), mely közül kettő
érvényes (érvénytelen ajánlat: Megyeriné Csapó Ildikó ajánlata).
A Közösségi Ház működtetésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a –
legkevesebb megbízási díjat kérő ajánttevő – a Templárius Alapítvány. A közművelődési
megállapodás megkötésére a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma véleményének
ismeretében 2006. 03. 01. napján kerül sor.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy a döntést követően a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának véleményét
haladéktalanul szerezze be.
II.
A Közösségi Ház 2006. február 28. napjával jogutód nélkül szűnik meg, mely időpontban az
alkalmazottak munkaviszonya is megszűnik, az alkalmazottak továbbfoglalkoztatására az
Önkormányzat más intézményében nincs lehetőség.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy az alkalmazottakat az intézmény illetve munkaviszonyuk megszűnéséről
értesítse, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv 25. § (1) c pontja alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetésben a központi támogatások között előirányzott
létszámleépítéshez a támogatást igényelje meg.
Határidő
: 2006. március 01.
Felelős: I. pont tekintetében Dr. Csorba Csaba jegyző
II. pont tekintetében Dr. Dávid Imre polgármester
7. napirendi pont
2005 évi pályázatok beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a 2004-es évről két jelentős beruházás húzódott át az elmúlt
évre. Egyik a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének megépítése, illetve a Mirhóháti úton
egy új Idősek Otthona. Mindkét beruházást elég nehéz volt akkor likvid szempontjából kezelni. El kell
mondani, hogy mostanra eléggé óvatosnak kell lenni a pályázatokkal, mert sajnos nem igen jönnek az
elnyert pályázati pénzek. Sok esetben nem hogy a megvalósítás időszakában kiegyenlítenék a számlát,
hanem van, amit még hat hónap után sem kaptunk meg. Lásd a szúnyoggyérítésre elnyert pályázatot,
amelyre a pénzt a mai napig nem kaptuk meg.
Mindezek ellenére úgy ítélte meg, hogy ezt az utat tovább kell járni, mert nem csak a pályázott összeg,
és a lehetőség volt kevesebb az elmúlt évihez képest, hanem a pályázati alapok is lényegesen
kevesebbek. Az idei évben van olyan megyei pályázati kiírás, ahol a 4.500 e Ft az össz pályázati
forrás, amelyből nem lehet tudni, mennyi az elmúlt évről áthozott, már feladattal leterhelt összeg.
Hozzászólás, kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület azt egyhangú 16
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2005. évi pályázatokról készült
beszámolót.
Határidő: azonnal
8. napirendi pont
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2006 évi munkaterve
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a testült ez évi munkatervét a mellékletben leírtak szerint
terjesztették elő, azzal, hogy az ülés napirendi pontjaira a testület tagjai bármikor tehetnek javaslatot,
és a munkatervet szabadon módosíthatják. Az őszi önkormányzati választások miatt az október
hónapra egyenlőre több napirendet nem terveztek.
Pontosításként elmondta, hogy a tervezetben az évszámok értelem szerint 2005. vagy 2006.
Megkérdezte a képviselőket van e kiegészíteni valójuk, eltérő javaslatuk a tervezethez.
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Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi munkatervét az előterjesztés mellékletét
képező tervezet szerint elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a
7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
Autóbusz menetrend módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Ambrózi Erzsébetet az Alföldi Közlekedési Kft.
képviselőjét, majd megkérdezte van e szóbeli kiegészíteni valója.
Ambrózi Erzsébet hozzászólásában elmondta, a testület által ideiglenesen elfogadott menetrend
tervezettel kapcsolatban az eltel időszak alatt beérkezett kéréseket a menetrendbe beépítették, ezért
kérik, hogy a testület ezekkel a változásokkal együtt a február 1-től bevezetendő menetrendet
szíveskedjen elfogadni. Felmerült még, hogy a reggel 5.45 órakor Békéscsabára induló vonathoz
nagyon kevés utas veszi igénybe a Szabadság térről 5.40 órakor induló helyi buszjáratot, e miatt
költségtakarékossági szempontból is indokolt lenne, ha a MÁV állomásról az 5.20 –as körjáratnak
nem kellene a Szabadság térre bemenni és onnan vissza az állomásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző a helyi autóbusz közlekedés jövőbeni helyzetéről kívánt néhány szót szólni.
A Képviselő-testületnek lassan barátkozni kell azzal a gondolattal, hogy a következő fél évben nem
biztos, hogy ezekkel a konstrukciókkal, ebben a járat párban tud majd üzemelni a helyi közlekedés.
Abban az esetben, ha a testület továbbra is ezen a járatszámon kívánja üzemeltetni a helyi
buszközlekedést, úgy jelentősebb önkormányzati támogatást kell, hogy biztosítson. A számítások
szerint 3.5-4.5 millió Ft támogatásra lenne szükség havonta. Figyelemmel azonban a költségvetés
tervezetben szereplő hiány nagyságára, ilyen mértékű támogatás biztosítására nem igen van lehetőség.
Az állam által a helyi közlekedésre nyújtott támogatás pedig csak töredéke annak, amely ehhez a
járatszám működtetéséhez szükséges. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy a testületnek a helyi
közlekedés további működtetésének kérdésével érdemben foglalkoznia kell. Meg kell vizsgálni, hogy
mennyi az a legszükségesebb járatszám, amit a testület üzemeltetni tud, és ahhoz támogatást tud adni.
Császárné Gyuricza Éva képviselő a jegyző úr által felvetett problémára reagálva elmondta, annak
idején, amikor az Alföldi Közlekedési Kft. elnyerte a helyi autóbusz közlekedést, arról volt szó, hogy
a cég fizet az önkormányzatnak, most meg komoly milliós összegű önkormányzati támogatás
biztosításának szükségességéről hallunk.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, kicsi az esély arra, hogy ezzel a problémával nem kell
hamarosan érdemben foglalkozni a testületnek. Kétségtelen, hogy az APEH ilyen irányú ténykedése
nem igazán segíti a vállalkozó önkormányzatokat, a vállalkozásokat.
További hozzászólás, kiegészítés a tervezettel kapcsolatban nem volt, a Polgármester felkérte a
képviselőket, hogy a menetrend tervezetet a mellékletben leírtak szerint szíveskedjenek elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz 2006. február 1.-től
bevezetendő menetrend tervezetét megvitatta.
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A Képviselő-testület a menetrendet a bizottságok által javasolt változtatásokkal a melléklet
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
10. napirendi pont
A Városi Családsegítő Központ szakmai beszámolója a 2005. évben végzett családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatásról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse a bizottság beszámolóval kapcsolatos álláspontját, véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság megállapítása, hogy egy igen részletese átfogó
beszámolót kapott a testület az intézmény munkájáról. A szociális információs szolgálatot, mint új
feladatot igyekeznek jól megoldani, segíteni a rászorult családokon. Ez a szolgáltatás az elmúlt évben
26 családot érintett, 91 főt, amellyel a hivatal munkáját is segítik.
A családsegítő szolgálat feladatellátással bizonyos feladatokat vállalnak át a hivataltól, részint az
adósságkezelés, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottaknak a segélyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásával. Az ügyfelek legfőképpen a munkanélküliekből kerülnek ki.
A gyermekjóléti szolgáltatásnál ki kell emelni, hogy jó kapcsolatot alakítottak ki az észlelő és jelző
rendszerrel – oktatási intézményekkel, óvodákkal, védőnői szolgálattal, orvosokkal, és adott esetben a
rendőrséggel is. Igyekeznek odafigyelni és az iskolák gyermekvédelmi felelőseinek jelzéseire a
családokkal külön foglalkozni.
A beszámoló szerint ez év májusától megvalósul, hogy két pszichológus fog dolgozni a városban, ez
mindenképpen pozitív előre lépés a korábbi évekhez képest, a kérdés csak az, hogy az intézmény
költségvetése elbírja e majd ennek két főnek a bérét. A költségvetés tervezésekor erre meg kell találni
a megoldást, annál is inkább, mert nagy szükség van a pszichológusokra akár a gyermekek, akár a
felnőttek vonatkozásában.
Kiemelkedő, hogy az intézmény munkatársai igyekeznek a kistérségi feladatokat is minél jobban
megoldani, reméljük, hogy ebből a jövőben még több bevételi forráshoz jutnak majd.
A bizottság nevében javasolta a beszámoló elfogadását.
Császárné Gyuricza Éva képviselő részéről megfogalmazódott a kérdés, hogy mi van azokkal az
emberekkel, akik nem fordulnak segítségért az intézményhez, és valóban rászorultak.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy a felnőttek ellátását biztosító pszichológusi
státuszra, annak bérfinanszírozási kérdésére a költségvetés készítésekor vissza kell majd térni,
függetlenül attól, hogy ennek az ellátásnak a szükségességét nem vitatja senki. Térítésmentesen nem
biztos, hogy ezt a szolgáltatást biztosítani tudják majd.
További érdemi hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyetértve a fenti hozzászólásokkal,
egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városi Családsegítő
Központ 2005. évi Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról készített szakmai beszámolót.
Határidő: azonnal
11. napirendi pont
A Városi Családsegítő Központ kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, az intézmény „a társadalmi
befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című pályázati kiírásra
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benyújtott pályázaton nyert, amely projekt lebonyolításához pénzügyi végzettségű szakemberre is
szükség van. A projekt költségvetése 100 %-ban fedezi a pénzügyi szakember bér és járulékainak
költségét. A projektet az irányító hatóság engedélyével 2005. november 01. napjával megkezdték. Az
intézményvezető utólag kéri a Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi szakember alkalmazásához az
álláshelyet engedélyezze, valamint az intézmény költségvetési előirányzatát ennek megfelelően
módosítsa.
A véleményező bizottságok a kérelem támogatását javasolták a testületnek.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Családsegítő Központ
kérelmének helyt ad, a pályázat idejére húsz hónapra – 2005. november 01. napjától 2007.
június 30. napjáig - heti 10 órában engedélyezi egy fő pénzügyi szakember alkalmazását. Az
alkalmazott bér és járulékai költségének 100 %-a az elnyert támogatásból valósul meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az engedélyezett álláshely figyelembevételével az intézmény költségvetésének
előirányzatának módosításáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző a témához kapcsolódóan fontosnak tartotta elmondani, hogy a családsegítő
központ hosszú távú létére a kistérségi feladatellátás keretében történő ellátás lenne megoldás. Ez
jelenleg azonban úgy tűnik, hogy nem működik, mivel a kistérséghez tartozó települések más
szervezeti struktúrában látják el ezt a feladatot. Egyedüli megoldást az jelenthetné, ha a feladatellátást
áttennék a mikrótérségi megállapodásban, és a három önkormányzat tartaná fenn a családsegítő
központot, amire az intézmény megkapná a kistérségi normatívát. Ebben az esetben a két
pszichológusi státusz betöltése, azok bérkiadása sem okoznak problémát.
12. napirendi pont
Pannon GSM Példakép Alapítvány felhívása
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a Bizottság Elnöki
Munkacsoport valamint a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
javaslatot fogalmazta meg a Képviselő-testület számára:
Mind a Gyomaendrődi Híradóban, mind a civil szervezetek megkeresésével, az Önkormányzat
végezzen széles körű közvélemény kutatást jelölésre alkalmas személyek felkutatására. A felhívásban
le kell szögezni, hogy az önkormányzatot nem kötik az ajánlások, a képviselő-testület maximum két
személyt fog jelölni, valamint fel kell hívni a civil szervezetek figyelmét arra, hogy a jelölt állítására
bárki jogosult, az ajánlását önállóan is beküldheti a Pannon GSM Példakép Alapítványhoz.
A Bizottság Elnköki Munkacsoport valamint a Humánpolitikai Bizottság úgy véli, hogy
Gyomaendrődön is élnek olyan a közösségért önzetlenül tevékenykedő emberek, akik nemcsak
Gyomaendrődön, de az egész országban is példaképekké válhatnak, ezért javasolja azt a Képviselőtestületnek, hogy, mint jelölő szervezet egy-egy ajánlás felkarolásával a település lakosságának nagy
részének véleményét megerősítve lépjen fel.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, kiegészítés nem volt, a fenti véleménnyel egyhangú 16 igen
szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pannon GSM
Példakép Alapítvány pályázati felhívásával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Híradóban jelentesse meg, valamint a város civil
szervezeteinek küldje meg a Pannon GSM Példakép Alapítvány pályázati felhívását, melyben
kérje fel a város lakosságát, civil szervezeteit, hogy arra alkalmas személyek jelölésével
Gyomaendrőd Város Önkormányzata méltó személyt tudjon javasolni a díj elnyerésére.
Határidő: azonnal
13. napirendi pont
Fő út 5. szám alatti volt kisegítő iskola értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes Nagy Sándor és felesége vételi
szándékukat jelentették be a szóban forgó ingatlanra. Akkor a képviselő-testület olyan döntést hozott,
hogy az ingatlant meghirdeti értékesítésre. Az ingatlan tehermentesítése érdekében írásban
megkeresésre került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szegeden. A hivatal hozzájárult
ahhoz, hogy a jelzálogteher át legyen téve más önkormányzati ingatlanra. Az áttétel feltétele, hogy
azonos vagy magasabb értékű ingatlant kell felajánlani. A kisegítő iskola forgalmi értéke a
jelzálogszerződéshez 4,6 millió Ft értékben lett megállapítva. A jelzálogteher áttétele érdekében a
bérlakás állományból lesz kiválasztva lakóingatlan, amely terhelhető.
Időközben 2006 január hónapban Szúnyog Antal a kisegítő iskola bérlője a korábbi vételi szándékát
megerősítve konkrét vételi ajánlatot tett bruttó 4,5 millió Ft értékben.
A véleményező bizottságok véleménye, hogy az ingatlant nyílt árverésen meg kell hirdetni, a
határozati javaslatban megfogalmazott feltételek szerint, a minimum eladási ár bruttó 4,6 millió Ft.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, kiegészítés nem volt, a fentiekkel egyhangú 16 igen
szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, a tulajdonát képező 5009 hrsz.-ú Gyomaendrőd, Fő út
5. szám alatti ingatlant nyílt árverésen meghirdeti értékesítésre az alábbi feltételek mellett:
1. A versenytárgyalás időpontja: 2006. február 28-án de. 10.00 óra.
2. A versenytárgyalás helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3. Az induló licit 4,6 millió Ft. Az induló ár a licitálás során 200 ezer forintonként kerül
emelésre. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2006. február 28-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár
10 %-át kitevő szerződés megkötését biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni.
4. Az ingatlan - amennyiben a bérlő nem licitál, vagy nem ő nyeri az árverést - bérleti joggal
terhelten kerül értékesítésre, a bérleti szerződésben kikötött felmondási idő: naptári év végére
szólóan 6 hónap.
5. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja. A tulajdonjogot elnyerőnek a
jelzálog-tehermentesítést követő 3 napon belül szerződést kell kötnie. Vevőnek a vételárat a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
6. Az ingatlan jelzáloggal terhelt, amelynek tehermentesítése folyamatban van.
Határidő: 2006. március 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Csíkné Timár Éva képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 15 fő. /
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14. napirendi pont
Erzsébet ligeti buszforduló és buszmegálló építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
Dr. Dávid Imre polgármester pontosításként elmondta, hogy az előterjesztésben az előkészítő
munkacsoport és bíráló bizottság tagjainak felsorolásában Szujó Zsolt neve szerepel, de a határozati
javaslatban már Rau József képviselőé, kérte a testületet, hogy a döntés során ezt vegyék figyelembe.
Hozzászólás hiányában felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet ligeti buszforduló,
buszmegálló-pár és Vidovszky utca építési munkái tárgyában nettó 22.230.205,-Ft becsült
összegben a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást indít.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás
Előkészítő Munkacsoport tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Béres János
Rau József
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
3. A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Katona Lajos
Csányi István
Jenei Bálint
Hangya Lajosné
Csíkné Tímár Éva
Béres János
Rau József
Határidő: 2006. március 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
15. napirendi pont
A helyi védettség alá tartozó Erzsébet liget és Népliget faállományának fenntartása és a
balesetveszélyes fák kivágása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városfenntartó bizottság elnökét, Csányi István képviselő
urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
Csányi István bizottsági elnök a jelenlévők tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy kezelési terv
készült az Erzsébet és a Népligetről, a Turák Helga Békés Város főkertésze és a Szalakovszki László
természetvédelmi szakértő által, amely megtekinthető lesz az interneten is. Lakossági igényekre
tekintettel is készíttették a tervet, mivel több oldalról is hallható volt a ligetekről, hogy csak a fákat
vágják ki, de vissza nem pótolják azokat. A fák állapotát egyenként mérték fel és ezek alapján minden
fára megadták a szakvéleményt, hogy mit kell vele csinálni. A Népligetben kisebb a fák pusztulása, ott
inkább fabőségről lehet beszélni, amit mutat az is, hogy 56 db fa kivágása szükséges. Ezek vagy
kiszáradtak, vagy olyan sűrűségben vannak a fiatal természetes újúlatok, vagy sarjról, magról kelt
egyedek, amelyeknek nincs élettere, elgörbült, alászorult, elcsökött fák nőnek, tehát minden
körülmények között végre kell hajtani a megmaradó fáknak és egyes értékes fafajok érdekében. A
határozati javaslatban szerepel az is, hogy 5 fafajt szükséges elültetni fafaj utánpótlás címén.
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A szakértők 8-10 éves időszakra ítélik meg az öreg faállomány pótlását, persze ezt feltételes módban
adják meg, ha egészségi állapot vagy balesetveszély miatt el kell távolítani.
Az Erzsébet ligetben nagyobb a probléma. Kétfelé kell osztani a ligetet, van a teniszpálya- közútSemmelweis út közötti terület, ahol a fákat kb. a 40-es évek körül telepítették kimondottan tölgy
állománnyal, erdőállomány szerűen, így a fák élettere kicsi, az idős tölgyek érdekében ritkítani kell az
állományt. Az összes kivágandó fák legnagyobb része itt található. Itt mindenféleképpen jelentős
gyérítést kell végrehajtani, ahhoz, hogy az életképes fafajok megmaradjanak. A liget másik része a
holtág és a rendezvényterület körüli szakasz, ahol a fák a termálvíz hatására teljesen kipusztultak. A
holtág kb. 70 méteres vonalába semmilyen fafaj nem maradt meg. A fák újratelepítésénél figyelembe
vették a termálvíz okozta hatásokat és olyan fajokat próbálnak telepíteni, melyek elképzelhető, hogy
újra megmaradnak. Ugyanakkor megpróbálnak olyan fafajt is telepíteni, amely nem volt még a
ligetben. Ilyen a kaukázusi szárnyasdió, amivel a szarvasi arborétumban a partvédelmét meg tudták
oldani.
Kérte a képviselőket és a sajtó képviselőit is, hogy amikor a ligetek felújításáról esik szó,
hangsúlyozzák ki, hogy az a szakemberek véleménye alapján történik. A tavasz beállta előtt el kellene
végezni ezeket a munkákat még a vegetáció előtt. Jelenleg a sövények visszavágása folyik, amely által
az elöregedett sövény fel tud újulni. A levágott anyagból egyszerű dugványozással pótolják is a
sövényeket.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a liget teljes felújításához legalább 1520 évre van szükség, kb. 15 év múlva lesz igazán látszata ennek a felújítási folyamatnak.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg határozatukat a napirendi
pontot illetően.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
I. Az elkészített természetvédelmi felmérésben megfogalmazott javaslatok alapján a két liget
rendbetétele folytatódhat, a szakvéleményben foglalt vegyes fajú fák kivágásának indoklása
megfelelően alátámasztott.
II. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1243/3 helyrajzi számú, közpark megnevezésű
Erzsébet ligetben végzendő szükségszerű fakivágásokhoz (22 db fa), és a 6240/2 hrsz-ú Népliget
faállományából történő 56 db fa kivágásához tulajdonosi hozzájárulását megadja. A fakivágással a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t bízza meg, a kivágott faanyaggal a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
rendelkezik.
III. A két liget fafajai változatosságának megtartása érdekében az őszi időszakban az alábbi
telepítéseket kell elvégezni:
o

o

15 db fa elültetése az Erzsébet liget területén a következő fafajokból: tiszafa,
feketefenyő, feketedió, vöröstölgy, piramis tölgy, vadkörte, vasfa, kaukázusi
szárnyasdió;
5 db fa elültetése a Népliget területén a következő fafajokból: liliomfa, vasfa, csertölgy,
fekete fenyő.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felkéri a Jegyzőt a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. március 10. a kijelölt fák kivágásának és a fahelyek körüli
területrendezések határideje
2006. november 30. a telepítendő fák elültetésének határideje
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
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16. napirendi pont
Kóbor ebek befogásának megszervezése
Dr. Csorba Csaba jegyző a napirendi pontot illetően elmondta, hogy a kóbor ebek összefogása
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Eddig a Gyomaszolg Ipari Park KFt. segítségével
próbálták megoldani ezt a feladatot, de ez nem eredményes, egyrészt a személyi feltételek és a
technikai állomány nem biztosított ahhoz, hogy ezt megfelelően el lehessen végezni. Lényeges ebben
a probléma körben, hogy az önkormányzatnak kártérítési kötelezettsége van a közterületen a kóbor
ebek által okozott károkra. Mindenféleképpen a kóbor ebek elszaporodásával az önkormányzatnak
érdemben kell foglalkozni. Jelenleg többféle megoldás létezik, ezek közül a legeredményesebb az
ebek mikrocsippel való ellátása, vagy adott esetben tetoválása, amire a tulajdonost kellene kötelezni,
azonban ez problémás és sok feszültséget okoz. Ezért egy közbülső megoldást javasolnak az
előterjesztésben, hogy legalább azokat az eszközöket biztosítani kellene, amivel az ebek befogása
megoldható. Az ebek befogása után azok őrzéséről is gondoskodni kell és igazán ez egy jelentős
probléma, hiszen a gyepmesteri telepen ehhez megfelelő őrzőhelyekről kell gondoskodni. Maga a
kenelek felépítése sem egy olcsó dolog, de az ebek későbbi tartása sem alacsony költségű megoldás.
Azt kell tudni, hogy van egy őrzési idő, és utána lehet gondoskodni az ebek megfelelő
ártalmatlanításáról, vagy elaltatásáról, természetesen ez orvosi és egyéb költségeket jelent.
Összességében ez a megoldás más településen már jól működik, ennek megfelelően javasolja az altató
fegyver beszerzését, amelyhez rendőrségi engedély szükséges. Akik a fegyvereket kezelik, azoknak a
személyeknek megfelelő végzettségű vizsgával kell rendelkezni, hiszen nem mindegy mekkora az
altató lövedék nagysága, ami az ebbe belövésre kerül.
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban elmondta, hogy a befogott ebeket 14 napig őrzik, majd a
14 nap elteltével, ha a gazdája meg van, akkor kiválthatja és a kiváltásnál a felmerült összes költséget
felszámolják, ha nincs meg a tulajdonos, akkor a további költség az önkormányzatot terheli. Ezért jó
megoldás volna a kutyák csippel való ellátása, mert így könnyebb a tulajdonos beazonosítása. A kutya
kenelek elkészítése majdnem 300 ezer Ft-ba kerül, ebből legalább négy kell, ehhez a méret is meg van
adva. A hétvégén is volt kutyatámadás, egy kisgyermeket három kutya támadott meg szerencsére
harapás nem történt. Az altató fegyver beszerzése is 400-500 ezer Ft-ba kerül.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a településen a kóbor ebek
befogását a jövőben a mezőőrök, és a közterület-felügyelő végezze. A testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges tárgyi és szakmai feltételek biztosítására.
A testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a kóbor ebek befogásával kapcsolatos
rendelkezéseket az állattartásról szóló rendeletbe átvezesse és rendelet módosításként a testület
elé terjessze.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Az endrődi vásártér területéből való értékesítés
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Szabados Ferenc ügyvezető igazgató
urat, majd felkérte, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a kérelemmel kapcsolatban.
Szabados Ferenc ügyvezető tájékoztatásában elmondta, hogy régóta dolgozik az építőiparban, amely
jelenleg gondokkal küzd és szeretne valami más tevékenységbe is belevágni. Az általa vezetett Szaci
Kft. az elmúlt években több esetben épített már benzinkutat ezért úgy gondolta, megpróbálkozik egy
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gázolajtöltő állomás létesítésével a kért területen, amely megfelelő lenne a tervezet beruházásra. A
beruházás az első lépcsőben konténer-kutasnak indulna, de előzetes felmérések alapján komoly igény
van a 95-ös benzin értékesítésére is, ezért változtattak az előzetes terveken, mivel a konténer-kutak
külsőtelepítésűek, a 95-ös benzin viszont csak kizárólag földi telepítéssel tárolható. Ehhez
természetesen megfelelő kiszolgálóhelyiség szükséges, és megfelelő útcsatlakozás a szarvasi útra,
amely megvalósítását vállalják az önkormányzat előírásának megfelelően. A kút a tervek szerint 8+8
órás üzemeléssel működne, vasárnapi szünnappal, de ez változhat, ha a forgalom úgy kívánja. Ehhez a
kútüzemeltetéshez megfelelő üzemeltetői létszám is szükséges. Pályázatot is szeretnének benyújtani
munkahelyteremtésre, amennyiben a képviselő-testület értékesíti a területet. A beruházást őszre
szeretnék megvalósítani, de ehhez szükség van még bizonyos hatósági engedélyekre. Ami még fontos
az ár, amely 6-10 Ft-tal olcsóbb, mint egyéb más benzinkutakon, ez jelentős a lakosság számára is.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy az eladási feltételek ugyanazok, mint
eddig, nem változott semmi. Szabados úrék eddig kb. a negyedik érdeklődők a terület iránt, bízunk
abban, hogy ez az elképzelés meg is valósul. Szükség is volna egy újabb benzinkútra a városban,
mivel Gyomaendrődön a legdrágább a benzin. Többször voltak mostanában vidéken és jelentős
árkülönbözetet tapasztaltak a vidéki benzinkutakon. Valahol kellene ide is egy konkurencia.
Hozzászólás hiányában felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5159/13 hrsz-ú 5 ha 413 m2 terület vásártér művelési
ágú ingatlan megosztására és értékesítésre meghozott 143/2005.(VI.30.) számú határozata
feltételeinek megfelelően az alábbi ajánlatot teszi a SZACI Kft-nek ( Gyomaendrőd, Kőrösi
Csoma Sándor u. 15. ).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az ingatlan fajlagos vételára: bruttó 700 Ft/m2.
A kialakítandó telek mérete 2000 m2-nél kisebb nem lehet.
Vevő a telkeken csak üzemanyagtöltő állomást építhet.
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemanyagtöltő állomás létesítését legkésőbb
2006. szeptember 30. napjáig befejezi.
Vevő a telkeken mezőgazdasági, vállalkozói, állattartó tevékenységet nem folytathat.
A szükséges közmű és közműpótló berendezések létrehozása a vevőt terheli.
A telek-átalakítás ( megosztás ) valamint az " Általános rendezési terv és szabályozás "
módosításának költségei a vevőt terhelik.
A jelenlegi 443-as főútvonalról rendelkezés álló lecsatlakozás helyett új lejáró
engedélyeztetése és létesítése a vevőt terheli.
Az adásvételi szerződés megkötése előtt az építtető nyújtsa be az épületek és építmények
elhelyezésére vonatkozó egyszerűsített vázlattervet a Városfenntartó és Környezetvédelmi,
illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságok felé.

Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Anipharma Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Koleszár József és Dr. Annaházi
László urakat az Anipharma Kft. képviseletében, majd felkérte, hogy tegyék meg szóbeli
kiegészítésüket a kérelemmel kapcsolatban.
Dr. Koleszár József tájékoztatásában elmondta, hogy 38 évi állatorvosi pályafutás után elhagyják a
családdal a települést.
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A városban az állategészségügyi ellátás katasztrofális, sajnos ennek nem csak az Uniós előírások az
okai, hanem lényegesen megfogyott a településen az állattenyésztés. A szarvasmarha és sertéstartás,
tenyésztés nagyüzemi állományokba került, viszont a lakosság állategészségügyi ellátása nem
megoldott. Kötelességének érzi, hogy az utódlásra valamilyen szinten gondoskodjon. 11 éve dolgozik
együtt az Annaházi úrral, olyan formában, hogy az állatpatikát üzemeltették. Állatorvosként engedélyt
kapott a minisztériumtól az állatgyógyszerek forgalmazásához. Felvetődött, hogy nincs állatorvos a
településen, aki ezzel tovább foglalkozzon. Ezért gondolták azt, hogy az általuk már megvásárolt
épületet felújították és abban állatorvosi ellátást, valamint állatgyógyszertárat létesítettek, ezt szeretnék
ezt tovább folytatni. Kérné a képviselő-testületet, hogy a további telekrészt is értékesítsék a részükre,
hogy tovább fejleszthessék az elképzeléseiket.
Dr. Annaházi László hozzászólásában elmondta számára örömet jelent, hogy már 11 éve a városban
tevékenykedhet az Anipharma kft., állatgyógyászati tevékenység formájában. Az épület két
tulajdonban van, egyrészt az Anipharma Kft. valamint a Dr. Koleszár József tulajdonában. Annak
idején, amikor megvásárolták az épületrészt, úgy kapták meg, hogy felújítják, ezt meg is tették. Most
további tervük, hogy az Anipharma Kft. tovább működjön a településen, ezért egy állatorvosi
centrumot kívánnak létrehozni, melyben állatgyógyszertár valamint a mai kornak megfelelő
állatorvosi rendelő működne, melynek kialakításához kellene az a terület, melyet meg kívánnak
vásárolni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy érdemben most nem kell az
értékesítésről dönteni, mert azt megelőzően egyeztetni szükséges a kért területen működő tűzoltó
egyesülettel. A tűzoltóságnak elővásárlási joga a területre és amennyiben erről lemond, abban az
esetben értékesíthető a telekrész. Egyeztetett a Dr. Gáti Zoltánnal a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójával, aki arról tájékoztatta, hogy februárban jön Gyomaendrődre, szakvéleményt
készít a tűzoltóság által működtetett tevékenységről, valamint az általuk használt területről. A kérelmet
ismételten csak március hónapban tárgyalja a képviselő-testület, mert a februári ülésen a költségvetés
elfogadása lesz az aktuális.
További hozzászólás hiányában felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, az Anipharma Kft. (Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.
) és Dr. Koleszár József (Gyomaendrőd, Fő út 2. ) Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatti
társasházi ingatlan 800 m2 nagyságú területrészére vonatkozó vásárlási kérelmére, az alábbi
ajánlatot teszi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történt egyeztetést
követően értékesíti a külön tulajdonban lévő építményeit a hozzá tartozó közös tulajdont
képező területrészekkel együtt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fajlagos vételárat bruttó 960 Ft/m2-ben határozza meg.
Az adásvételhez szükséges felmerülő költségek a vevőket terheli (társasház alapító okirat
módosítása).
Gyomaendrőd Város Önkormányzata értékesítés esetén, mint a 6291/A/2 hrsz.-ú társasház
rész tulajdonosa lemond az alapító okiratban biztosított 6291/A/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási
jogáról.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen az
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel az Aniphrama Kft. kérelmével kapcsolatban. Az egyeztetés
eredményét követően az Anipharma Kft. kérelmét újból terjessze a T. Képviselő – testület elé.
Határidő: 2006. április 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester

21

Dr. Dávid Imre polgármester továbbiakban tájékoztatta a testületet arról, hogy egyeztetést folytatott
Dr. Gáti Zoltán úrral a Megyei Katasztrófavédelem igazgatójával a helyi tűzoltóság köztestületté
alakulásának kérdéséről. Az igazgató elmondása szerint 2007-től kialakítható lesz a köztestület,
amennyiben annak meglesznek a feltételei. Az egyik alapfeltétel, hogy a gyomaendrődi tűzoltóság
ellátási területet kapjon 2007-től, illetve meglegyenek a helyiségi, valamint a tárgyi feltételek. Jelenleg
a tótkomlósi tűzoltóság van felterjesztés alatt.
A köztestület működéséhez szükséges alapellátási összeg 7-8 millió Ft, amely után még normatív
ellátást kap az ellátandó terület lélekszámától függően. A két ellátás teljes mértékben nem fedezi a
fenntartás költségeit, de megközelítőleg igen. A jelenlegi számítások alapján az önkormányzatnak 2-5
millió Ft-ot kell még biztosítani a működtetéshez, és vállalni kell állandó telefonügyeletet, legalább 4
fő vonulását, ha történik valami és 15 km-es körzetben el kell látni a feladatokat. Ugyanakkor egy
megfelelő végzettségű független parancsnokot is biztosítani kell, akit a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója nevez ki. Amennyiben Dévaványa települést sikerül bevonni a tűzoltóságba,
akkor egyértelműen megoldható a tűzoltóság köztestületté alakulásának kérdése.
19. napirendi pont
Tájékoztató a 2005. augusztusi belvíz okozta károkról és a támogatás helyzetéről
Dr. Csorba Csaba jegyző a napirendi pontot illetően elmondta, hogy az előterjesztés azért került a
képviselő-testület elé, mivel kerültek elutasításra kérelmek, ezeket a kérelmeket fellebbezték és a
közigazgatási hivatal visszaírta, hogy a rendelet szerint az átmeneti segélyek elbírálása a polgármester
hatáskörébe tartozik, ezért a támogatás vonatkozásában a képviselő-testületnek van joga elbírálni a
fellebbezéseket végérvényesen. Ezért döntöttek úgy, hogy részletes tájékoztatást készítenek a
támogatás helyzetéről. Összesen az első körben 23 kérelem került elutasításra, aztán jelentősen
lecsökkent a fellebbezésekkel és csupán két elutasított kérelem maradt, melyek esetében vagy az egy
főre eső jövedelem volt magas, vagy több ingatlan van a tulajdonában. Maga a támogatás
felhasználásra a szükséges intézkedések megtörténtek, a támogatási szerződések aláírásra kerültek.
Ahol ingatlan került felajánlásra, az ügyvéd általi ellenjegyzés is megtörtént. Tulajdonképpen egy
család esetében volt jelentősebb probléma a Pápai Krisztián és Bán Mariann, ahol megszűnt az
élettársi kapcsolat és ebből volt jelentősebb gond. Összegezve megkezdődtek a helyreállítási munkák,
vagy legalábbis az előleg folyósítása megkezdődött. Az önkormányzat december végén kapta meg a
támogatási összeget, viszonylag gyorsan próbálták a családok részére kiutalni a támogatásokat.
Katona Lajos alpolgármester feltette a kérdést, hogy lehetséges-e olyan, hogy nem kaptak értesítést?
Uhrin Zoltánné a humánpolitikai osztály vezetője elmondta, hogy a keddi napon postázták az utolsó
értesítéseket ki a szerződések aláírásáról.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésében elmondta, hogy a 23 elutasító határozatban zömében
azok voltak, akiket az 1999-2000 belvíz nem érintett.
Dr. Csorba Csaba jegyző további kiegészítésként elmondta, hogy maga az eljárás felmérési ideje,
ami két hét volt kevés, mert vannak olyan ingatlanok, amelyeken nem azonnal jelentkeztek a belvíz
okozta károk. Ha több időt biztosítanak a felmérésre, tisztességesebben meg lehetett volna oldani ezt a
problémát. Ebből adódóan lehetnek problémák, véleménye szerint 7-8 fős bizottságot kellett volna
létrehozni és nagyobb határidőt biztosítani a felmérésekre. Véleménye szerint az 1999 évi elosztási
rendszer sokkal tisztességesebb volt, mint a jelenlegi, nem beszélve arról, hogy ez vissza nem
térítendő támogatás.
Császárné Gyuricza Éva képviselőasszony felvetette, hogy közzé lehet tenni a teljes listát, hogy ki
az, aki kapott támogatást.
Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre elmondta, hogy ez nem lehetséges.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
határozatukat.
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A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. augusztusi
belvíz okozta károkról és a helyreállításhoz adható támogatásokról szóló
tájékoztatót, jóváhagyja.
Határidő: azonnal
20. napirendi pont
Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat felszámolása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy elkülönített pénzeszközről van szó, mely az
önkormányzatnál kamatozik, a kintlévőségekkel együtt. Az a lehetőség áll fenn, hogy 2011. évben
ehhez az önkormányzatnak nem kell támogatást nyújtani, hanem a jelenleg lekötött pénzeszköz az
évente szükséges kamatot biztosítja.
Császárné Gyuricza Éva képviselőasszony hozzászólásában elmondta, hogy a Hármas-Körös
Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulatot valóban felszámolják, nem vég elszámolják, mert a
felszámolás azt jelenti, hogy több a kötelezettsége, mint a vagyona. Véleménye szerint jelen esetben
nem felszámolásról van szó, hanem végelszámolásról.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
határozatukat, azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatban a felszámolás szót végelszámolásra
módosítják.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulások megszűnéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a feladat növekedéssel módosítsa a 2005. évi
költségvetési rendeletet.
A 223.500 E Ft összegű hitel állományt a 2006.évi költségvetési rendeletben vegye
figyelembe, mint 2011. évi esedékes visszafizetési kötelezettség.
2. /
A Képviselő-testület a Gyomaendrőd Víziközmű Társulat 2006. évben elkezdődő
végelszámolását elfogadja, a végelszámolás után az érdekeltségi hozzájárulás beszedését,
illetve a hitel törlesztését a Polgármesteri Hivatal látja el. A Képviselő-testület utasítja a
jegyzőt, hogy az átvételből adódó feladat növekedést a 2006.évi soron következő
rendeletmódosításon vezesse keresztül.
Határidő: azonnal
21. napirendi pont
A Békés Megyei Vízművek Rt. által kiadott tájékoztatás az ivóvízminőség javító programról
Dr. Dávid Imre polgármester az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy megvolt az első
közbeszerzési megbeszélés. Konkrét beruházás véleménye szerint csak 2008-ban várható.
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Észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, felkérte a képviselőket, hogy
hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvíz minőség Javító Programmal
kapcsolatos Békés Megyei Vízművek Rt. tájékoztatóját elfogadja, egyben a létrehozott új
Konzorciumi Tagi Tanács gyomaendrődi tagjának delegálja Dr. Dávid Imre polgármestert.
Határidő: azonnal
22. napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. területvásárlási kérelme
Dr.Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a társaság meg szeretné vásárolni az
önkormányzat tulajdonában lévő területet, mely az előterjesztés melléklettét képező vázrajzon látható.
A társaságnak értékesítés miatt van szüksége a területre, mert a befektető területigényét csak így tudja
biztosítani. Természetesen az önkormányzat a többi területet is szeretné értékesíteni a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. részére.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete, az önkormányzat tulajdonát
képező 3741/40 hrsz.-ú 3 ha 6840 m2 területű, udvar és út művelési ágú ingatlanból
telekalakítás útján létrejövő, az előterjesztéshez mellékelt vázrajzon megjelölt módon, mintegy
5682 m2 nagyságú terület értékesítésére az alábbi ajánlatot teszi a Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-nek.
1./ A terület fajlagos négyzetméterre vetített vételára: bruttó 500 Ft/m2. Az esetleges
telekalakítás költsége a vevőt terheli.
2./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a kiértesítéstől számított 8 napig tartja
szerződéskötési ajánlatát.
3./ A szerződés megkötése a telekalakítási határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül.
4./ A vételár kiegyenlítése: a szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidő: 2006. április 30.
23. napirendi pont
Az Endrődi Tájház eszközfejlesztése – NKÖM pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester a pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy egy 832 ezer Ft értékű
beruházásról van szó, ehhez a saját erő 100 ezer Ft. A pályázat kereteiben műszaki eszközök
beszerzését tervezik.
Hozzászólás, észrevétel a képviselő-testület tagjai közül nem hangzott el, felkérte a képviselőket, hogy
hozzák meg határozatukat.
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A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által, a népművészeti és hagyományőrző tájházak infrastrukturális és
eszközfejlesztésére kiírt pályázati felhívásra.
A pályázat keretei között az Endrődi Tájház audiovizuális rendszerének kiépítésére kerül sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, 100.000 Ft forintot a 2006. évi
költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
832.000Ft
Igényelt támogatás (88%):
732.000Ft
Saját erő (12%):
100.000Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. január 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
24. napirendi pont
A Tulipános Óvoda felújítása – CÉDA pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot kíván benyújtani a Tulipános Óvoda felújítására, melynek
teljes összege 6 millió Ft, ebből a saját erő 1,8 millió Ft, amit az önkormányzatnak be kell tervezni a
költségvetésébe.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által kiírt, a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási
programok előirányzata terhére meghirdetett, „A helyi önkormányzatok fejlesztési
feladatainak támogatására vonatkozó pályázatok elkészítéséhez 2006. évben” kiírt pályázati
felhívás alapján a Tulipános Óvoda felújítása érdekében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, 1.820.685 Ft forintot a 2006. évi
költségvetéséből biztosítja.
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati díjat, az igényelt támogatás 1%-át (42.483 Ft),
Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):

6.068.949 Ft

2006.

2007.

Összesen

Igényelt támogatás (70%):

342.129 Ft

3.906.135 Ft

4.248.264 Ft

Saját erő (30%):

146.627 Ft

1.674.058 Ft

1.820.685 Ft

Összesen:

488.756 Ft

5.580.193 Ft

6.068.949 Ft
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A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
25. napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola felső tagozatos épületének tető héjazat cseréje és
álmennyezet készítése- BMTT-TEKI pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy az iskola épületének a
tető héjazat cseréje, az álmennyezet készítése és a hőszigetelés teljes költsége 10,3 millió Ft. A saját
erőt, amely 3 millió Ft az önkormányzat a 2006. évi költségvetéséből biztosítja.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács által kiírt, 2006. évi területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására kiírt
pályázati felhívás alapján a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola felső tagozatos épületének
tető héjazat cseréje és álmennyezet készítése érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a felújítás költségeinek 30%-át, 3.091.553 forintot a 2006.
évi költségvetéséből biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%): 10.305.177 Ft
A pályázatban igényelt támogatás (70%): 7.213.624 Ft
Saját erő (30%):
3.091.553 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
Csúszda létesítése a Liget Fürdőben – DARFT_TRFC pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közzétette a
terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok 2006. évi
támogatásának elnyerésére vonatkozó pályázati felhívását. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a
Liget Fürdőben egy csúszda beszerzésére és megépítésére. A pályázat benyújtásához a 30%-os saját
erőt az önkormányzat a 2006. évi költségvetéséből biztosítja.
Hozzászólás, észrevétel a képviselő-testület tagjai közül nem hangzott el, felkérte a képviselőket, hogy
hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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26/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok 2006. évi
elnyerésére kiírt pályázati felhívás alapján, a gyomaendrődi Liget Fürdőben csúszda létesítése
érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés nettó (visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmazó)
költségeinek 30%-át, 6.033.000 forintot a 2006. évi költségvetéséből biztosítja.
A beruházás nettó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (70%):
Saját erő (30%):

20.110.000 Ft
14.077.000 Ft
6.033.000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2005. február 15.
Dr. Dávid Imre polgármester

27. napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Cséffai János
könyvvizsgálót, mint egyéni céget választotta meg 2005. június 1-én és 2005. június 11-ével egyéni
vállalkozó lett, így szükséges a fürdő alapító okiratát módosítani.
Hozzászólás, észrevétel a képviselő-testület tagjai közül nem hangzott el, felkérte a képviselőket, hogy
hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete, mint a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft-vel kapcsolatos alapítói jogokat gyakorló testület a 134/2005. (V.26.) számú
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozatból az alapító okirat 16.) pontjának módosítására vonatkozó rész törlésre kerül,
annak helyébe az alábbi szöveg lép:
„A társaság könyvvizsgálója a 2005. július 12. napjától 2006. május 31. napjáig terjedő
időtartamra Cséffai János (an: Fehér Mária) 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti
lakos.”
A Képviselő-testület utasítja polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos
okiratok aláírására.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a Békés
Megyei Bíróság Cégbíróságának jelentse be.
Határidő: 2006. január 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
28. napirendi pont
Települések belvízrendezési programjának 2007. évi címzett pályázata
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Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontot illetően elmondta, hogy Békés Megye
Önkormányzata az elmúlt évi belvíz vonatkozásában megelőző intézkedésre tett lehetőséget
Gyomaendrőd, Mezőberény, Doboz és Békés települések esetében. Gyomaendrőd vonatkozásában a
beruházás összköltsége 163,333 ezer Ft, ebből saját erőként a 10%-ot, azaz 16,333 ezer Ft-ot kell az
önkormányzatnak biztosítani. Tudnának fedett csatornát bővíteni, és egy-két átemelőt kialakítani.
Knapcsek Béla képviselő kérdésében elhangzott, hogy csak a belterületet érinti?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy csak a belterületet érinti, részben viszont
érinti a külterületet is, mert a befogadók egy részét érinti.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2006. (I. 26.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért és támogatja Békés megye 4 településének
belterületi vízrendezési program folytatásának megvalósítását.
Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a település belterületi belvízmentesítés megvalósítására
Békés Megye Képviselő-testülete címzett központi támogatás elnyerése érdekében beruházási
koncepciót nyújtson be a központi szervekhez.
2. /
A központi címzett támogatás elnyerése esetén Gyomaendrőd városra eső belterületi
belvízmentesítéssel kapcsolatos költségek 10%-át pályázati saját forrásként biztosítja a
jóváhagyásra kerülő alternatívának megfelelően.
Sikeres pályázat esetén Békés Megye Képviselő-testületével együttműködési megállapodást
köt a beruházás megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására.
3./
Utasítja a Képviselő-testület hivatalát, hogy a határozatot, valamint a beruházási koncepcióba
beépítésre kerülő – településre vonatkozó – adatokat igény szerint adja át a Békés Megye
Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala, vagy az általa megbízott szerv részére.
Határidő: 2006. április 15.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
29. napirendi pont
Hulladéklerakó rekultivációs tervének elkészítése
Dr. Dávid Imre polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot írt ki települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés címen.
Gyomaendrőd együttműködési megállapodást köt Hunyával, Csárdaszállással és Kétsopronnyal és
hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terv elkészítésére pályázatot nyújt be. A beruházás összértéke
10,8 millió Ft. Gyomaendrődöt terhelő saját erő 720 ezer Ft, a pályázathoz szükséges pályázati díj
29,376 Ft.
Hozzászólás, észrevétel a képviselő-testület tagjai közül nem hangzott el, felkérte a képviselőket, hogy
hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2006. (I. 26.) KT sz. határozata

28

Gyomaendrőd Város Önkormányzata társulási formában (Csárdaszállás, Hunya és Kétsoprony
települések önkormányzatával közösen), mint a társulás gesztor települése, pályázatot kíván
benyújtani a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a decentralizált
„települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés” támogatásának elnyerésére a 2006. évre című
pályázati felhívásra.
A felek biztosítják a pályázatban meghatározott önerő (20%) rájuk eső részét, mely a saját
rekultivációs tervük elkészítésének költsége alapján határozható meg.
A Gyomaendrőd rekultivációs kiviteli tervének elkészítésének fajlagos költsége bruttó 3.600 E
Ft. (100%)
Ez alapján az együttműködő települések között a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
terhelő saját erő 720 EFt.(20 %). Az igényelt támogatás 2880 E Ft (80 %).
A pályázat benyújtásához szükséges pályázati díjat, az igényelt támogatás 1%-át (86.400 Ft), a
településekre eső igényelt támogatás arányában biztosítják a társult települések. Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát terhelő pályázati díj összege: 29.376 Ft
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
Igényelt támogatás (80%):
Saját erő (20%):

10.800 E Ft
8.640 E Ft
2.160 E Ft

Az önerőt Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2006-os költségvetési rendeletéből
biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt, a polgármester megkérdezte a
képviselőket és a jelenlévő érdeklődőket, van e bejelentésük, kérdésük.
Bejelentés hiányában a Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése
alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor:
1. A jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
2. Normatív lakásfenntartási támogatás elutasítása miatti fellebbezés
3. Belvíz sújtotta lakóépületek támogatásához benyújtott kérelmek elutasítás ügyében érkezett
fellebbezés elbírálása
4. Csatorna érdekeltségi hozzájárulás elengedési kérelmek
Megköszönte a képviselő-testület tagjainak és az érdeklődőknek a részvételt és a nyilvános ülést
bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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Babos László
hitelesítő

Jakus Imre
hitelesítő

30

31

