Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. február 23-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, ifj. Dógi János, Gellai
Józsefné, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla,
Knapcsek Béla, Rau József, Tímárné Kozma Ágnes, és Véháné Szedlák Ildikó
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 egyes napirendi pontok megtárgyalásában érintett meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei 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.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fős tagság teljes létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Csíkné Timár Éva és Knapcsek Béla képviselőket.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
 Napjainkban a belvízzel való küzdelem okoz legnagyobb problémát. A fagyos föld a
hóolvadásból keletkező vizet illetve az újabb esővizet nem tudja elvezetni, így főleg a
külterületeken egybefüggő víz áll a földeken. Egyenlőre a belterületen keletkezett belvízkárok
mértékét nem lehet megítélni, jó hír, viszont, hogy lakóépületek nincsenek közvetlen
veszélyben. A laposabban fekvő részeken a hátsó udvarokban, kertekben állt meg a víz. Az
egyedülálló, idős embereknek a közmunkások által igyekeznek segítséget nyújtani a víz
elvezetésében. A holtágakon állandó szivattyúzás folyik, amelyre úgy tűnik, hosszabb távon
szükség is lesz. Ennek következtében komoly kiadásai is lesznek az önkormányzatnak. Egyegy holtág leszivattyúzásának költsége milliós nagyságrendű. Ma reggeltől elrendelték a II.
fokú belvízkészültséget.
 A volt Enci területén 30 db toxikus mérgező anyaggal teli hordót találtak. Az épületet, ahol a
hordókat találták annak idején a felszámoló értékesítette egy budapesti vagy dunavarsányi
cégnek, aki azt ugyan nem fizette ki, viszont bérleménybe kiadta Bernáth László
gyomaendrődi lakosnak, aki a mérgező anyagot tartalmazó hordókat ott elhelyezte. A hordók
tartalmának bevizsgálása 240.000 Ft-ba került, mely vizsgálat megállapította, hogy mérgező
anyagról van szó. A hordók már évek óta ott vannak az épületben. A következő napokban
hivatalosan is megkezdik a veszélyes anyagok kiürítését az épületből, melyek megsemmisítése
6 millió Ft-ba fog kerülni. Egyenlőre a felelős személye még vitatott, ugyanis a tulajdonosi
bejegyzés még a volt Enci nevére szól.
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Az Ipari Park területén épült gabonatároló átadása március 2-án lesz 14 órakor. Az FVM
részéről Ráf József miniszter úr vesz részt. A rendezvény a hivataltól független.

Befejezésként felkérte Katona Lajos alpolgármester urat, hogy néhány szóban tájékoztassa a testületet
a 2006. február 16-án megrendezett külterületi belvíz-elvezetés problémáinak tárgyában tartott
fórumon elhangzottakról.
Katona Lajos alpolgármester elmondta, Várfi András falugazdász szervezésében került sor az említett
fórumnak a megtartására, melyen a mezőgazdasági területeket művelő gazdák, a megyei KÖVIZIG, a
megyei FVM Hivatal, és a vízmű társulások képviselői vettek részt.
A fórum megtartását az augusztusi belvíz következtében a külterületeken kialakult helyzet kezelése
céljából tartották fontosnak.
Mint ahogy Polgármester úr is elmondta, jelenleg is a külterületeken van nagyobb probléma, a víz
elvezetése a csatornákon keresztül – mivel azok telítve vannak – eléggé hosszadalmas.
A fórumon résztvevő gazdák legnagyobb problémának azt tartották, hogy a csatornák tulajdonjoga a
mai napig nem rendezett. Amelynek meg van a gazdája, még sem karbantartott. Ugyanakkor annak is
fizetni kell érdekeltségi hozzájárulást, akinek a területén nincs is csatorna. A szakemberek
reagálásában elhangzott, hogy anyagi fedezet hiányában jelentős változásra a gazdák nem nagyon
számíthatnak. Végezetül a jelenlévő gazdák megfogalmazták, hogy a vízügyi szervezetek rövid távon
végezzék el azokat a csatorna karbantartásokat, javításokat, amelyek égetően szükségesek a víz
elvezetés érdekében, hosszú távon pedig a csatornák tulajdonjogát rendezzék le, úgy, hogy azokat a
falugazdászon keresztül a gazdálkodok is megismerhessék. Ugyanakkor fontosnak tartanák egy több
érvre szóló rehabilitációs programnak a kidolgozását, amellyel csatlakozhatnának a II. vidékfejlesztési
tervhez. Végezetül a csatornaérdekeltségi hozzájárulás megfizetésének módját szabályozó jogszabály
módosítását kérték, amely szerint csak az fizessen, akinek a területén belvízelvezető csatorna megy
keresztül.
Császárné Gyuricza Éva képviselő a belvízhez kapcsolódóan elmondta, a Zrínyi Ilona utcában a
hóolvadással az út és a járda járhatatlanná vált. Nyilván az útépítésből eredő műszaki hiba
következtében, áll meg a víz. Az endrődi településrészen ez az egyik legszűkebb utca, a csapadékvíz
elvezetés nincs megoldva.
Felvetette továbbá, hogy a Fő úton lévő buszmegállót nehéz megközelíteni esős időben, egy darabon
kénytelen az ember sárba menni. A megálló víz sok helyen kellemetlenséget okoz az úton
közlekedőknek.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a Selyem u. Polányi u. sarkán lévő
szennyvíz-nyomóvezetékből gyakran ömlik a víz az útra. A nyáron volt, hogy bevitte a fekáliát a
szomszédos udvarokba. Kérte az illetékeseket intézkedjenek a probléma megoldására.
Dezső Zoltán képviselő hiányolta, hogy a polgármesteri beszámolóban nem esett szó arról, hogy
február 15-én Korózs Lajos a családügyi minisztérium politikai államtitkára járt Gyomaendrődön, aki
a Katona József Művelődési Házban fórumot tartott a nyugdíjasok helyzetéről.
A továbbiakban megkérdezte, hogy ki a műszaki felelőse az önkormányzati beruházások átvételéért.
Többen is jelezték felé, hogy az újonnan épített Hősök úti iskolában elég sok a műszaki probléma.
Előfordult, hogy óra közben leszakadt a tábla a falról. Ugyan ez a helyzet a Mirhóhát úti új Idősek
Otthona épületével is. Az emeleti részen vizesek, penészesek a falak. Véleménye szerint, kellő
műszaki ellenőrzéssel való átvétel esetén ilyen hibák nem fordulnának elő.
Befejezésként kifogásolta, hogy a Polgármester Úr nem tett említést arról, hogy elhunyt Varga Lajos
olimpikon a város szülötte, akit a képviselő-testület 1996-ban Gyomaendrődért Emlékplakettben
részesített. Búcsúztatója február 25-én lesz a Városi Sportcsarnokban. Megítélése szerint egy perces
néma felállással adózni kellett volna emlékének.
Hangya Lajosné bizottsági elnök az útépítéssel kapcsolatos garanciális problémákra hívta fel az
illetékesek figyelmét. A Gyóni G. utcának tavasszal készült el a felújítása, de az út már nagyon sok
helyen meg van repedezve, megáll a víz. Ugyan ez a helyzet a Széchenyi utcánál, a víz megáll, az út
középen meg van repedve. A garanciális javítások során ezekről az utcákról se feledkezzenek el.
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Ugyanakkor egyre több a kátyú a fő közlekedési utakon, mint a Kossuth út, Lévai út, ezek javítása is
feltétlen szükséges.
Babos László képviselő megkérdezte, mi a valóságalapja annak a híresztelésnek, hogy a Kis Bálint
Általános Iskolát és a Kner Imre Gimnáziumot összevonják.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője az utakkal kapcsolatos felvetésekre
elmondta, az önkormányzati fenntartású utaknál a tavasz beálltával megkezdik a kátyúzási munkákat.
Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a tavaszi lomtalanítási akció március 27-28-án lesz.
Szújó Zsolt osztályvezető Véháné képviselő asszony által felvetett problémára elmondta, sajnos
belvíz idején tele megy a rendszer csapadékvízzel, és az amúgy is telített rendszer ezt a többlet vizet
már nem képes elvezetni. A problémát jelezték a vízmű felé.
Az iskolában jelentkezett garanciális problémákat az igazgatónő jelezte felé, bár tábla lehullásról nincs
tudomása. A kivitelező az időjárás függvényében vállalta a helyreállítási munkák elvégzését.
A Gyóni G. út állapotával kapcsolatban elmondta, az út sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve, mint
ami a megengedett lenne. A felújítás során egy plusz aszfaltréteg javított a teherbíráson de az alatta
lévő réteg nem bírja azt a napi forgalmat, ami azon keresztül megy. A garanciális időn belül a hibákat
a kivitelező ki fogja javítani.
Gellai Józsefné képviselő, mint a Városi Gondozási Központ vezetője a Mirhóháti úti új idősek
otthona épületével kapcsolatban elmondta, a kivitelező szakembereivel a közelmúltban elvégezték a
helyszíni bejárást, mely során felmérték a keletkezett hibákat. Amelyek javítása égetően szükséges
volt, azokat elvégezték, a többit, még a garanciális időn belül ki fogják javítani.
Dr. Dávid Imre polgármester jogosnak ítélte a képviselői felvetéseket, hozzászólásokat majd
hangsúlyozta, a garanciális javításokat a tavasz folyamán el fogják végezni.
Az államtitkári fórum nem az ő kezdeményezése volt, csupán arra kérték fel, hogy azt vezesse le. Az
ott elhangzottakból nyilván mindenki levonta a maga következtéseit.
Varga Lajos olimpikon haláláról a bizottsági üléseken tájékoztatta a jelenlévőket.
Az iskola összevonásokkal kapcsolatos híresztelést illetően hangsúlyozta, a költségvetés tervezése,
előkészítése során - figyelemmel annak feszített helyzetére, - sorolták fel, hogy melyek azok a
feladatok, amelyek ellátását illetően a jövőben valamilyen irányban szükséges lesz elmozdulni a
költségvetés pozíciójának javítása érdekében. Ilyen például a helyi autóbusz közlekedés, a Városi
Zene- és Művészeti Iskola helyzete, a két futball klub támogatása, és itt volt szó a Kis Bálint Általános
Iskola és a Kner Imre Gimnáziumról is, amely feladat- ellátásoknál jelentősen nőtt az önkormányzati
támogatás összege. Az utóbbi intézmények vonatkozásában alternatívaként merült fel, hogy vagy
össze kellene vonni őket, vagy a gimnáziumot átadni megyei fenntartásba, vagy ha a majdani testület
továbbra is vállalja a többlet támogatás biztosítását, úgy maradhat a jelenlegi felállás. Természetesen
az érdemi intézkedésre már ebben a ciklusban nem fog sor kerülni, hiszen azt alaposan elő kell
készíteni, ad-hoc jelleggel ilyen horderejű kérdésben nem lehet dönteni. Sajnálatosnak tartotta, hogy a
Kis Bálint Általános Iskolában ez ilyen vihart kavart, viszont kötelességének tartotta, hogy ezekre a
valós problémákra felhívja a testület tagjainak figyelmét, hogy ezek tudatában hozzák meg döntésüket
a költségvetési rendeletet illetően.
Dr. Kovács Béla képviselő, mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója megerősítve a polgármester úr
által elmondottakat hangsúlyozta, a Humánpolitikai bizottság ülésen a költségvetési -tervezet
tárgyalásakor a Polgármester úr felsorolta azokat a feladat ellátásokat, amelyek többlet költségvetési
igényeket támasztanak, melyek között a két iskola is szerepelt. A hosszú távú megoldás érdekében
különböző alternatívák hangoztak el. A maga részéről úgy tartotta helyesnek, -elejét véve a
híreszteléseknek, és a pánikkeltésnek, - hogy közölje a tantestület tagjaival, hosszú távon mire lehet
számítani. Tudomásul kell venni, hogy függetlenül az országgyűlési képviselő választások
eredményétől, az oktatás területe az, amelyhez a kormányzat leghamarabb hozzá kíván majd nyúlni,
hiszen évek óta csökken a tanuló létszám.
Ma csupán reménykedhetünk abban, hogy a városvezetés, akár a jelenlegi, akár a jövőbeni, ezekhez az
intézményekhez úgy fog hozzányúlni, mint „édes gyermekéhez”, amennyiben erre szükség lesz.
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Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános Iskola igazgatója elmondta, nem csak a képviselő úr által
említett bizottsági ülésen, hanem az Érdekegyeztető Tanács ülésen is szó volt erről a témáról. Akkor ő
az ott elhangzottakat tudomásul vette, úgy tekintette, mint útkeresés egy probléma megoldásához.
Mivel semmilyen konkrétumról nem volt szó nem tartotta szükségesnek a tantestülettel ezt közölni.
Ezt követően miután beszélt Dr. Kovács Béla igazgató úrral, aki elmondta, hogy ő a tantestülettel ezt
közölte, illetve miután az iskola pedagógusai közül is jó néhány feltették a kérdést, hogy mi a
tényleges helyzet, szükségesnek látta egy tantestületi értekezlet összehívását, és a tájékoztatás
megadását. Az ott elhangzottak alapján úgy ítélte meg, hogy erről tájékoztatnia kell a Polgármester
urat, azon keresztül a képviselő-testületet, hiszen vannak aggodalmaik, félelmeik a pedagógusoknak.
A tantestületi ülésről készült jegyzőkönyvet a mai nap folyamán átadta Polgármester Úr részére.
Ennek ellenére úgy vélte, hogy egy sajnálatos félreértés és egy negatív hírverés történt, amelyet nem
így akartak, de ez lett a következménye.
Katona Lajos alpolgármester a témához kapcsolódóan hangsúlyozni kívánta, ad-hoc jelleggel ilyen
horderejű kérdésben a testület eddig sem döntött anélkül, hogy a döntési mechanizmuson nem ment
volna keresztül, és ez ezt követően sem lesz másként.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárta a témát, majd javaslatot tett az ülés napirendjére.
Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan megérkezett a könyvvizsgálói jelentés, amely az ülés
megkezdése előtt kiosztásra került. A 11. napirendi pontnál a határozati javaslat kiegészítésre került,
továbbá a 24. napirendi pontot Fábián László Békéscsaba, Lencsési u. 19.sz. alatti lakos kérelmező
kérelme alapján javasolta levenni a napirendről.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a fenti kiegészítésekkel, illetve módosításokkal a napirendet
szíveskedjen elfogadni.
A Képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az önkormányzat 2006 évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
2. Részletes szabályozási terv véleményezése
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
4. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
5. Az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 22/2005. (X. 12.) KT rendelet
módosítása
6. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 18/2003. (VIII.12.) KT rendelet módosítása
7. Békés Megyei Vízművek Rt. 2006. évre vonatkozó vízterhelési díjának jóváhagyása
8. Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet-tervezet első forduló vitája
9. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
10. Az endrődi Tájház és Közösségi Ház 2005. évi tevékenységéről készült beszámoló
11. Közösségi Ház működtetése közművelődési megállapodás keretében
12. Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
13. Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
14. Hulladékszállítási tevékenység folytatása
15. Beszámoló a gyepmesteri telep üzemeltetéséről
16. 2005 évi mérlegbeszámolóhoz kapcsolódó értékelés és értékvesztés
17. A gyomaendrődi önkormányzati tulajdonú mikrohullámú adatátviteli hálózat tartós
üzemeltetésbe adása
18. Termőföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII. tv. alapján
19. Külterületi belvízkár megelőzés – AVOP 3.2.12 pályázat
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20. A
köztisztviselők
egyéni
munkateljesítmény
értékelését
megalapozó
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2006. évre
21. Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetősége Vajdasági településekkel
22. Beszámoló a 2005 évben történt fásításokról, a zöldterületek gondozásáról, fejlesztéséről
23. Varjú Szabolcs Elek Tanács u. 17. sz. alatti lakos kérelme
24. Bejelentések
Határidő: azonnal
A továbbiakban a Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján
az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület:
Ápolási díj elutasítása miatt benyújtott fellebbezés, Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és
póttagjainak megválasztása, Városi Zene- és Művészeti Iskola névválasztásának kérelme
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentéssel
kapcsolatban kérte a testület döntését. Megkérdezte, van e kérdésük, hozzászólásuk a jelentéshez.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal a jelentést elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
39/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 327/2000.(XII.21.), 300/2003.(XI.27.),
90/2005.(IV.28.),
196/2005.(VII.28.),
235/2005.(IX.29.),
281/2005.(XI.24.),
284/2005.(XI. 24.), 288/2005.(XI. 24.), 299/2005.(XI. 24.), 315/2005.(XII. 22.),
5/2006.(I. 26.), 27/2006.(I. 26.) KT. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Az önkormányzat 2006 évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalására meghívott Kovácsné Oláh Veronika
könyvvizsgálót, majd elsőként megkérdezte az előterjesztés készítőjét, majd a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökét van e szóbeli kiegészítésük.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a költségvetési tervezet számadatai
nem ismeretlenek a képviselő-testület tagjai előtt, hiszen a pályázati beadási határidők miatt szükséges
volt egy előzetes költségvetési tervezetet elfogadni. A jelenlegi a pontos felmérésék és a végleges
normatíva alapján összeállított költségvetés.
A költségvetés összeállítása során az alábbi alapvető követelményeket kellett alkalmazni:
Elsődleges és legfontosabb cél, hogy a folyamatos szakmai működéshez a megfelelő források
rendelkezésre álljanak a hivatal és valamennyi intézmény vonatkozásában. Fő szempont volt továbbá,
hogy lehetőleg a folyamatban lévő beruházásokat be tudják fejezni, illetve az elkezdett és szerződéssel
alátámasztott fejlesztések ne álljanak le, azokhoz a szükséges forrást biztosítsák.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a költségvetésben biztosított a közalkalmazottak és a köztisztviselők
részére a bérintézkedés, valamint a 13. havi illetmény növekménye. Továbbra is biztosított a pályázati
saját erő alap. A költségvetés tervezet az intézmények, és a hivatal részéről felmerült fejlesztési
igényeket egy az egyben nem tudta kezelni, ezért a szűkítés során rangsorolva lettek a feladatok a
fontossági szempontok szerint.
Lényeges, hogy a dolgozói létszám felülvizsgálatánál általános létszámleépítésre nem tesz javaslatot a
tervezet. Azon intézmények esetében, ahol feladatellátás csökkenés volt az előző évhez képest, a
meglévő létszámot igazítani kell a feladat csökkenéshez, amennyiben az normatív támogatás
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csökkenéssel jár. A kiadások tervezésénél figyelemmel voltak az ÁFA kulcs változására és az infláció
mértékére.
Fontos volt továbbá, és a következő ciklust is érinti, hogy az egyes önkormányzati feladatoknál minél
több területen a kistérségi feladat ellátást kell szorgalmazni. Bizonyos feladatok már elindultak ezen a
szinten, de a továbblépés útját keresni kell. Jó példa erre a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola. A normatív támogatás csökkenése kapcsán a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében
szükségessé vált az elmúlt évi többletbevétel, illetve az előző évben képződött pénzmaradvány
bevonása is.
A következőkben a tervezet néhány lényeges számadatát kívánta megismertetni a jelenlévő
érdeklődőkkel.
A működési célú bevételeknél jelentős változás, hogy a működési célú pénzeszköz átadásnál jelentős
növekedés történt a tervezethez képest, amelynek oka a belvíz károk helyreállítására kapott 99.790 e
Ft, mely összeg a lakosság részére tovább folyósításra került. Összességében a 2005 évi eredeti
költségvetés 2.2 milliárdos működési bevétellel számolt, míg a 2006 évi eredeti 2.487 m Ft-al, ami
110 %-os növekedést jelent. Felhívta a figyelmet a 20.sz. mellékletre, amely intézményenként mutatja
a működési kiadásokat költség-nemenkénti bontásban, illetve az önkormányzati kiegészítő
támogatások nagyságát az egyes intézményekre vonatkozóan. Ezen számadatok alapján kerültek
megfogalmazásra azok a gondolatok, amelyek egyik része volt a fenti hozzászólásokban feszegetett
iskolák kérdése is. A nagyságrendeket tekintve; az elmúlt évben az eredeti költségvetésben az oktatási
intézményekre 155 millió Ft kiegészítő önkormányzati támogatás biztosítására volt szükség, ez az
összeg ma, a jelenlegi számok ismeretében 213 millió Ft. Százalékosan ez 137.7 %-os növekedést
jelent. Az egyes intézmények önkormányzati kiegészítő támogatás növekedése 128 %-tól 245 %-ig
terjed. A részben önálló intézmények működési költségvetésénél nagyságrendben a családsegítő
szolgálatnál van jelentősebb támogatásnövekedés az elmúlt évihez képest. Jó hír, hogy a városi zene és
művészeti iskola esetében a tervezés kezdetekor előre vetített kiegészítő támogatás összege helyett úgy
tűnik, hogy a 11 millió Ft elegendő lesz.
A fejlesztési célú kiadásokat illetően; a tervezet 504 millió Ft-ot tartalmaz, melynek forrása 283 millió
Ft pályázati és átvett pénzeszköz, 221 millió Ft pedig saját erő. Legfontosabb, hogy biztosításra kerül a
belvízrendezési beruházás 2006 évi hozzájárulásának összege, megvalósul a 26 utca aszfaltozása, az
Erzsébet ligetben a fürdő parkoló, a buszforduló kialakítása, az iskola út beruházása, illetve az
Öregszőlői Idősek Otthona épületrész felújítása.
A forrás összetétellel kapcsolatban fontosnak tartotta elmondani, hogy a működési célú bevételek és
kiadások egyenlege - 42 millió Ft, a felhalmozási célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások
egyenlege pedig – 28 millió Ft. Összességében a polgármesteri hivatalnál a költségvetés egyenlege -71
millió Ft-os hiány.
Összegezve; a tervezett számadati alapján elmondható, hogy a ciklus végére az önkormányzat
költségvetése nem válik olyan mínuszossá, hogy kezelhetetlen lenne. A tartós kötelezettség vállalás
kimutatása táblázatból is látható, hogy egyedül a belterületi belvízrendezési program esetében van
2007 évre elhúzódó kötelezettség vállalás, amelynek 90 %-a pályázati pénz, és csak 8 millió Ft saját
erős rész van az önkormányzat részéről betervezve. Ugyanakkor tartós kötelezettség vállalást jelent
még a megszűnt vízműtársulat hitelei, melyre a fejlesztési tartalékban el van különítve a szükséges
saját erő és lakossági hozzájárulások összege. Tehát a következő önkormányzati ciklusra a
költségvetésben nincs nagy leterheltség, ami azért nem kis eredmény, ismerve más városok
költségvetési adatait. Az idei szűkös költségvetésből is még mindig 23 % fejlesztési kiadásokra kerül
felhasználásra, ami azért nem rossz arány.
Kétségtelenül nem lesz egy könnyű év, de bízott abban, hogy a tervezett fejlesztéseket sikerül
megvalósítani, és a 2007 évtől emlegetett Nemzeti Fejlesztési Tervben egy stabil saját erővel indulhat
az önkormányzat.
Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló elmondta, az önkormányzat 2006 évi költségvetési rendelettervezetének könyvvizsgálata a magyar Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és a
könyvvizsgálatra vonatkozó, Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján
történt. A kötelező részen felül készült egy kiegészítő rész is, amelybe vázolták a 2006 évi végleges
költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatos szakmai véleményüket. Mint arról a hozzászólások során
is hallhattunk az ez évi költségvetés a központi forrásokat illetően egyre szűkülő, mértékű,
nagyságrendű összevonásokat tartalmaz, de emellett nem csökkenti a feladatokat.
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Mint tudjuk a költségvetés a várható bevételeket és a teljesítendő kiadásokat foglalja magába, és
rendezi egymás mellé. Az ez évi rendelet-tervezet a szűkülő források mellett is a jogszabályi
feltételekben kötelezően előírt feladatokra biztosítja a forrásokat, a korábbi évekhez hasonlóan a
működési és felhalmozási kiadások arányán nem változtatott negatív irányba, amely pozitívumként
értékelendő. A működési hiány a fő összeghez viszonyítva nem jelentős nagyságrendű. Jelen testület
nem egy olyan eladósodott költségvetést és gazdálkodást fog a következő testületnek átadni, amely
nehézzé tenné annak működését. A könyvvizsgálói jelentésben leírtakhoz kapcsolódóan azt kívánta,
hogy a rendelet-tervezetben foglalt célkitűzéseket a testületnek most is sikerüljön megvalósítani,
hiszen az eddigi évek tapasztalata is arról tesz bizonyosságot, hogy a testület eddig is
felelősségteljesen döntött valamennyi feladatról, sikerült azokat a rendelet-tervezetben
meghatározottak szerint teljesítenie.
A könyvvizsgálat nevében elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd összegezve elmondta, a
legfontosabb, hogy 2007-re – amikor várhatóan az EU források megnyílnak – az önkormányzatnak
nem lesz leterhelt költségvetése, nyugodtan tud indulni ezen források megszerzéséért. A szükséges
saját erő vagy saját forrásként, vagy hitelként biztosítva lesz 2007-2013-ra.
Egyéb hozzászólás, kérdés a jelenlévők részéről nem volt, a Polgármester felkérte a testületet a
rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2006.(…….)KT. rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2006 évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-69.
§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) 2006. évi
költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § Bevételek címei, alcímei és előirányzatai.
1.
Költségvetési
cím
támogatások
1.
alcím
2.
alcím
3.
alcím
4.
alcím
5.
alcím
6.
alcím
7.
alcím
8.
alcím
2.
Önk.sajátos
cím
műk.bev.
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Normatív
állami
hozzájárulás
Normatív
kötött
felhasználású tám.
Központosított
támogatás
Címzettés
Céltámogatás
TEKI támogatás
CÉDA támogatás
Vis Maior támogatás
Egyéb központi tám.

1.
alcím

Helyi adók
1.
előir.sz.
2.
előir.sz.
3.
előir.sz.
4.
előir.sz.
5.
előir.sz.
6.
előir.sz.

Iparűzési
adó
Építményad
ó
Telekadó
Magánszem.
komm. adó
Idegenforgal
mi adó
Pótlék,bírsá
g

2.
alcím

Átengedett
adók

központi

1.
előir.sz.

SzJA
helyben
maradó
SZJA
jöv.kül.
mérséklése
SZJA
normatív
módon
elosztott
Gépjármű
adó
Termőföld
bérbeadása

2.
előir.sz.
3.
előir.sz.
4.
előir.sz.
5.
előir.sz.
3.
alcím
4.
alcím

Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó
bev.
1.
előir.sz.
2.
előir.sz.

3.
cím

Önk.lakás.la
kbérb.
Mezőőri
járulék
Felhalmozási
és
tőke jellegű bevételek

1.
alcím
2.
alcím
3.
alcím
4.
alcím
4.
cím
5.
cím

Tárgyi e. értékesítés
Önk.lakások,egyéb h.
b.
Pü-i befekt.bev.
Koncesszióból
szárm.b.
Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált.
Isk.
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6.
cím
7.
cím
8.
cím
9.
cím

Kner Imre Gimn.
Városi Egészségügyi
Int.
Városi
Gond.
Központ
Polgármesteri
Hivatal
1.
alcím
2.
alcím
3.
alcím
4.
alcím
5.
alcím
6.
alcím

Családsegítő Központ
Városi Könyvtár
Városi Zene és Műv.
Isk.
Cigány Kisebbség
Német Kisebbség
Polgármesteri Hiv. és
egyéb feladatok

10.
cím

Kölcsönök
visszatérülése
1.
alcím
2.
alcím
3.
alcím

Lakáshitel visszafiz.
Munkált.kölcsön vfiz.
Belvíz kölcsön vf.

11.
cím

Egyéb finansz.bev.

Az intézmények bevételi előirányzatai:
1. előir.
2. előir.

Saját bevétel
Átvett
pénz
eszköz műk.
Felhalm. célú
bev.
Előző évi pm.

3. előir.
4. előir.
Kiadások címei, alcímei és előirányzatai:

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és
alcímekkel. A kiadásokhoz tartozó előirányzatok a következők:
1. előir.
Személyi juttatás
2. előir.
Munkaadókat terh. jár.
3. előir.
Dologi kiadás
4. előir.
Pénzeszköz átadás, egyéb
tám.
5. előir.
Ellátottak pénzbeli jutt.
6. előir.
Felújítások
7. előir.
Fejlesztések
8. előir.
Felhalm.célú pénz eszköz
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átadás
Kölcsönök nyújtása
Hitelek törlesztése
Céltartalék
Általános tart.

9. előir.
10. előir.
11. előir.
12. előir.

2. § Az Önkormányzat 2006. évi költségvetés bevételi fő összege 3.195.998 E Ft, ezen belül a rövid
lejáratú hitel összege 71.000 E Ft, és a 2005. évi pénzmaradvány összege 456.516 E Ft, részletezve az
1., 1/a., 1/b. számú melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.321.061 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 995.985 E Ft, munkaadót terhelő járulék 323.188 E Ft, dologi kiadás 573.710 E Ft, és
a pénzeszköz átadás 428.178 E Ft, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 21.266 E Ft feladatonként, célonként a 3. számú
melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 520.933 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 501.588 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 7.709 E Ft, a kölcsönök nyújtása 8.666 E Ft, és a hiteltörlesztések összege 2.970 E Ft, melyet
feladatonként a 4. számú melléklet mutat be.
6. § (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 332.738 E
Ft. A tartalék összegéből a Képviselő –testület 700 E Ft Polgármesteri alap felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át. Az Ifjúsági alap 1.200 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és
kitűnő tanulók jutalmazására 300 E Ft kerül felhasználásra, 900 E Ft pályázható összeg felhasználási
jogát a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át. A sportalap 21.100 E Ft
összegéből kötött felhaználású támogatások:
• Sportcsarnok működtetése
2.396E Ft
• Diáksport
600 E Ft
• Endrődi pálya fenntartás tám. 500 E Ft
• Gyomai pálya fenntart. Tám. 500 E Ft
• Óvodai sportnap megrendezése 300 E Ft
• Testvérvárosi és nemz.sportkapcs.470 E Ft
• Tartalék
500 E Ft
(2) Asportegyesületek támogatására a 15.834 E Ft összegű pályázati alapot a Képviselő-testület a
Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.
(3) A 11.930 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:
• Városi képtár műk.tám.
1.100 E Ft
• Drog prevenció és DADA program500 E Ft
• Rendezvényalap
500 E Ft
• Irodalmi, kult.mű, kiadvány támog.200 E Ft
• Bella J.verseskötet tám.
250 E Ft
• Testvérvárosi kapcsolat
300 E Ft
• Városi ünnepségek pály.tám. 1.000 E Ft
• Tartalék
206 E Ft
(4) A civil szervezetek támogatására a 7.874 E Ft összegű pályázati alapot a Képviselő-testület a
Humánpolitikai Bizottságra ruházza át, kivéve az alapítványok részére nyújtott forrás átadást.
(5) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok
benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a
felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze. Az általános tartalékok
között elkülönítetten szerepel a a kormány által kötelezően képzett, a helyben maradó személyi
jövedelemadó 5,59 %-a, 4.547 E Ft, mely összeg felhasználását év közben csak a Kormány
engedélyezheti.
(6) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon
megtartásra és bővítésre használható fel.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2006. évi költségvetésének mérlegét a 6. számú melléklet
tartalmazza.

47

8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7.
számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Áht. 116.§-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 8. számú melléklet
mutatja be.
10. § (1) A 9. számú melléklet tartalmazza a 2007. és 2008. évekre a költségvetési kitekintést,
figyelembevéve a társadalompolitikai prioritások és költségvetés-politika prioritásaira. A 9/a melléklet
kapcsolódóan bemutatja a az önkormányzat 2007 évi gazdasági-programját, és a cikluson túlmutató
fejlesztéseit.
(2) A Képviselő –testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2007. és 2008. évekre
előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatot a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
Megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a prognosztizált adatok mellett költségvetési hiány
mutatkozik.
(3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés hiány megszüntetése
érdekében tegyen javaslatot:
- az Önkormányzat további saját bevételének feltárására,
- a fejlesztési elképzelések megvalósítása során a pályázati lehetőségek figyelembe vételével a
feladatok rangsorolásával.
(4) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
11. § Gyomaendrőd Város hitelállomány alakulását részletezve, továbbá kezességvállalását melynek
lejárati időpontja 2011. év december 20 napja, a 10. számú melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d.
pontja alapján az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a
10/a számú melléklet tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a
jelenleg tervezett bevételek figyelembevétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 10/a mellékletben
kimutatott összeget nem haladhatja meg.
12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a
11. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskola alapfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott létszám – az
intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül,
sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában – 3 fő
pedagógus állás és 2 fő technikai álláshellyel végleges jelleggel csökken. A Kis Bálint Általános
Iskola pedagógus álláshelye ezzel 55 főről 52 főre, a technikai álláshelye 24 főről 22 főre csökken.
(3) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő Közösségi Háznál a feladat racionalizálása
létszámcsökkenést von maga után - az érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosítására,
továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs
lehetőség – így 2 fő teljes munkaidős és egy fő részfoglalkozású dolgozó álláshely végleges jelleggel
csökken.
(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 56 fő.
13. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 1. számú mellékletét
módosító 2005. évi CLIII. Törvény 22. számú mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók a
közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja
2006.január 1-től március 31-ig 18.900 Ft, 2006. április 1-től 19.600 Ft. 2006. évben az Aht. 93/A. §ában foglalt keret a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, kivétel a
közoktatásban dolgozók köre. A közoktatásban dolgozók körében kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés jár, melynek számítási alapja 2006 évben 5.250 Ft fő/hónap.
(2) 2004. CXXXV. Tv 56. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2006.január 1-től március 31-ig 35.000 forint, 2006.
április 1-jétől 36.800 forint. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe
véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Kt 44/A § szerinti
illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan- a Kt
46.§ (5) b) pontja alapján az alapilletmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az
Esélyegyenlőségi tervre is:
a) VI. Fejezet 11. § (1) a-b szerinti (lakásépítési-vásárlási; albérleti díj támogatás ) alapot a
költségvetés nem biztosít.
b) VI. Fejezet 11. § (1) d) Családalapítási támogatás keret: 200 000.-Ft.
c) Rendkívüli szociális támogatás keret: 200 000.-Ft.
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d) Szemüvegtérítés összesen: 200 000.-Ft.
e) XI. Fejezet 20. § Temetési segély kerete:100.000.-Ft.
f) XII. Fejezet 21. § Nyugállományú köztisztviselők szociális kerete: 100 000.-Ft.
14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § „57.
bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2006. évre várható
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet.
15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzati feladatot ellátók díjtételeinek összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. A
melléklet az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételeket tartalmazza, továbbá a
szolgáltatást végzők bevételi díjtételei is itt kerültek meghatározásra.
17. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló határozatát és
költségvetési mérlegét a 18. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti
létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből
adódó visszafizetési kötelezettséget a 2006. évi költségvetéséből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez
a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban
az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az
intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény
mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a
kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatja.
Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Aht. 93. § (2)
bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.
19. § Az Önkormányzat 2006. évi költségvetését az Aht. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i
hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5 /1995. (III. 23.) KT rendeletének
módosítása.
20. § Az 5/1995. (III. 3.) KT rendelet 2. § (1) (2) bekezdése és a 3. § (1) (3)-(4) és (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja 71500.- Ft. A polgármester
folyamatos (legalább egy hónapot meghaladó) akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott
alpolgármester főállásban látja el feladatait a polgármesternek megállapított havi illetményért.”
„3. § (1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll. A képviselő
havi tiszteletdíja (alapdíj) 35.700. Ft.
(3) Ha a képviselő tanácsnok, a tiszteletdíja az alapdíjon felül további havi 14.500.- Ft. Amennyiben
a tanácsnoki tisztsége mellett más tisztséget - bizottsági tagságot - is ellát akkor csak egy címen, a
legmagasabb összegű pótlékban részesülhet.
(4) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági
tagság esetén is - további havi 18.4 00. Ft.
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is
- további havi 29.400. Ft.
(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.900.- Ft.”
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról
21. § A 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet 3. számú melléklete a következőre módosul:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díjai
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Lakossági szolgáltatás:
Kertes ingatlan heti egyszeri ürítés 3.520,-Ft/év
Lakótelepi lakás heti egyszeri ürítés 4.161,-Ft/év
Közületek részére végzett szolgáltatás:
110 literes kukaedény ürítése 570,- Ft/ürítés
5 m3-es konténerek ürítése 9.070,- Ft/ürítés
A hulladékkezelőbe kiszállított hulladék befogadási díjai:
Települési szilárd hulladék 5.260 Ft/t
Szerves lebomló hulladék 2.630 Ft/t
Bontási, építési hulladék 1.580 Ft/t
Szelektíven gyűjtött hulladék 0 Ft/t
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Záró rendelkezések
22. § (1)E rendelet a 20. § és a 21.§ kivételével a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
2006. január 1. napjától kell alkalmazni
(2) A rendelet 21. § 2006. március 1-én, a 20. § 2006. április 1-én lép hatályba.
23. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005. (II. 25.) KT
rendelet 22. §-a 2006. március 1., a 20. §-a 2006. április 1. napján hatályát veszti.
24. § A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról 2007. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő–
testület előtt.
Gyomaendrőd, 2006. február
Dr. Dávid Imre s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző

2. Napirendi pont
Részletes szabályozási terv véleményezése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalására meghívott Hernyák Imre okl.
építészmérnök, vezető tervező urat, a Nagy Sándor utca melletti lezárt temető területére vonatkozó
egyeztetési terv anyag készítőjét. Felkérte, hogy néhány szóban tájékoztassa a jelenlévőket a téma
lényegéről.
Hernyák Imre vezető tervező elmondta, a képviselő-testület döntése alapján elkészítette az
Iparterület, Katona J., Nagy S., és a Kató utcák által határolt területnek a részletes szabályozási tervét.
Ezt a területet a város településrendezési terve lakóterületként jelölte meg. A terület északi részén lévő
elhagyott ligetes részt, amelyben még sírhelyek találhatók, kegyeletparkként jelölte ki. A
lakóterületen, mintegy 6.6 hektáron 33 telek került kialakításra, mint falusias lakóterületi kategória
övezet, mivel az érvényben lévő településrendezési terve a városnak ezt a területet ilyen célra jelölte
meg. A rendezési terv az északi részen lévő ligetes részt továbbra is kegyeleti parkként kívánja
fenntartani.
A terület közművesíthető, mivel a Nagy Sándor utcáról a közművek rendelkezésre állnak, elérhetőek.
Azok a csatlakozó 33 telket képesek lesznek ellátni, bővítésük nem szükséges. A terület a település
magassági vonatkozásában az egyik legmagasabban része a városnak, így lakóépületek építésére
alkalmas, és a talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozási viszonyoknak is megfelel.
Az elkészült szabályozási tervet Sípos Tas Töhötöm református lelkész úrral, a terület tulajdonosának
képviselőjével megvitatta, akinek a házhely kialakításokkal kapcsolatban ellenvetése nem volt.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök, és mint az érintett településrész képviselője hozzászólásában
elmondta, a részletes szabályozási tervvel önmagában egyetért, mert a fiataloknak a belterületi
lakótelekhez való jutás érdekében, nem egy rossz dolog, viszont vannak aggályai a 33 telek
elhelyezését illetően. A Nagy Sándor utcában lévő lakóingatlanok mára mind közművesítve vannak
lakossági saját erőből és önkormányzati támogatásból. Az utcában a lakóút egy éve sincs, hogy
elkészült, amelynek költségéhez a Református Egyház – mivel a szemben lévő területen akkor még
összefüggő szántóföld volt – csak egy telek erejéig járult hozzá. Az ott élő lakosok 89.000 Ft/ingatlan
hozzájárulást fizettek az útépítésre, továbbá a gáz és csatornahálózat kialakításához is jelentős
összeggel kellett hozzájárulniuk. Ebből következően felmerül a kérdés, hogy mennyiben lesz jogos,
hogy a református egyház közművesített lakó -telekként fogja a tervezet szerinti 33 telket értékesíteni,
akkor amikor a közművek kialakításához csak egy telek vonatkozásában járult hozzá. Aggálya volt
továbbá, hogy az építkezések megkezdésével az újonnan épült utat teljesen tönkre fogják tenni.
Ráadásul a közművek az út közepén vannak elhelyezve, így mivel a lekötések nem történtek meg az új
telkek vonatkozásában, így azt az út feltörése nélkül utólag nem tudják elvégezni.
A fentiekben vázolt problémák elkerülése, illetve megoldása érdekében javasolta, hogy az egyház a
telkek értékesítését megelőzően építsen egy tehermentesítő utat, ott ahol a leendő utca el fog készülni.
Javasolta továbbá, hogy a Nagy Sándor utcával szemben lévő értékesítésre kerülő lakótelkek után az
egyház fizessen be az önkormányzat számlájára az útépítési hozzájárulásnak megfelelő összeget
közműfejlesztési hozzájárulás címén, amely pénzt az önkormányzat az útfelújítására használja fel.
Legyen mindez az ott lakóknak egyfajta biztosíték, hogy az általuk finanszírozott közművek épségét
meg tudják őrizni.
Csányi István bizottsági elnök hangsúlyozta, a képviselő asszony által felvetett aggályok a bizottsági
ülésen is felmerültek, egyenlőre azonban nem a telkek értékesítésről van szó. Jelenleg a testületnek
arról kell dönteni, hogy az elkészített szabályozási tervvel egyetért és azt tovább dolgozásra és az
érdekelt szervekkel, hatóságokkal való véleményeztetésre alkalmasnak találja.
Ezt követően kerülhet sor a tényleges feltételek kidolgozására, amely alapján majd a telkek
értékesíthetőek lesznek.
Sipos Tas Töhötöm református lelkész hozzászólásában elmondta, az egyház természetesnek tartja,
hogy a közműfejlesztési hozzájárulást az eladott telkek után megfizeti az önkormányzatnak, ami
teljesen jogos kérés a város részéről. Vállalták továbbá a szabályozási terv elkészítési költségének
megfizetését is.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, annak idején a Nagy Sándor utcában az új út kialakítását
úgy kell elkészíteni, hogy a jelenleg ott lakó ingatlantulajdonosoktól még egyszer úthozzájárulást már
nem lehet kérni.
A határozati javaslatnak megfelelően javasolta a testületnek, hogy értsenek egyet a szabályrendelet
tervezetével.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
40/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Nagy Sándor utca melletti lezárt
temető területére elkészített szabályozási terv és szabályrendelet tervezetével egyetért, tovább
dolgozásra, az államigazgatási, érintett település önkormányzati és érdekképviseleti
szervekkel, társadalmi szervekkel való véleményeztetésre alkalmasnak találja.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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3. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévők tájékoztatásként elmondta, a rendeletmódosítás szervesen
illeszkedik a szociális törvény módosításához. A tv. az elmúlt évben átfogóan módosult, 2007-ig fog
az önkormányzatnak feladatot jelenteni. A jelenlegi módosulás lényege, hogy a méltányossági alapon
járó juttatások egyre jobban átkerülnek alanyi körbe, aminek következtében változik a hatáskör
címzettje is- a testület hatásköréből átkerül jegyzői hatáskörbe. Ezen ellátások jelentős részét eddig az
állam finanszírozta. Ezzel párhuzamosan a törvény változtatja a társadalmi kontroll szerepét is a helyi
szociálpolitikai kerekasztal létrehozásával, azért, hogy az érintetteknek legyen módjuk és lehetőségük
véleményezni az önkormányzati, illetve az állami szociális ellátási rendszert.
Új eleme a törvénynek, hogy az étkeztetés feltételeit is helyi rendeletben kell szabályozni, mely
feltételek közül csak a jövedelemhatárra vonatkozó előírásokat szabja meg a törvény, úgy hogy az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-nál, egyedül élő esetén annak 150 %-nál
alacsonyabb nem lehet. A jelenlegi ellátotti kör indokolttá teszi, hogy az előzőeknél még magasabb
összegben határozzuk meg a jövedelmi viszonyokat. A Városi Gondozási Központtal történt
egyeztetést követően ez a százalék 200 %, illetve egyedül álló esetén 250 %-ra módosulna. Az
intézmény véleménye szerint ez a százalékos eltérítés indokolt és célszerű azért, hogy a bentlakók
illetve az étkezést igénybe vevők változatlan formában igénybe tudják venni ezt az ellátási formát.
A Rózsakert Idősek otthonában egy emeltszintű férőhely kialakítására került sor Varga Pál részére.
Nevezett, aki súlyos mozgáskorlátozott és belvízkárt szenvedett, a belvíztámogatást intézményi
férőhely megváltására használná fel. Az intézmény által kialakított férőhelyet eddig két fő használta,
így most egy személyre vonatkozóan kell megállapítani az egyszeri hozzájárulási díját, amelyet a
rendeletbe be kell építeni. A szoba térítési díját 1.900.000 Ft-ban javasolják megállapítani.
Megkérdezte a képviselőket, majd a jelenlévőket van e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponthoz.
Hozzászólás hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket, a szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2006.(…….)KT. rendeletét
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 58. § (2) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet (továbbiakban: R) kiegészítéséről és
módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1.§ A R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. § (1) bekezdése a)-e) pontjaiban meghatározott rászorulók közül
azoknak kell biztosítani, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja
meg.
(2) A mindenkor irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkeztetésben az a személy részesíthető:
a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjba, rokkantsági járadékba vagy rendszeres
szociális járadékba részesül,
b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.
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(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek a háziorvosa
igazolja, hogy állandó ápolásra, gondozásra szorul.”
2. § A R. 9. § hatályos szövegének jelölése (1) bekezdésre változik és egyidejűleg a következő (2)
bekezdéssel egészül ki.
„(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:
a) a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának Elnöke,
b) a Városi Gondozási Központ által delegált 2 fő,
c) a Városi Családsegítő Központ által delegált 1 fő,
d) a Református Szeretetotthon által delegált 1 fő.”
3. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép:
4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján léphatályba azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit a 2006. február 1.
napjától keletkezett ügyekre is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 30/2005. (XII. 23.) KT rendelet 1. § (3)
bekezdése.
Gyomaendrőd, 2006. február
Dr. Dávid Imre s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

1. számú melléklet a 4/2006. (II.27) KT rendelethez
A Városi Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai
Intézmény megnevezése

Egyszeri hozzájárulás összege

1. Őszikék Idősek Otthona Mirhóháti u. 1-5.
a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal
b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal
c.: kétágyas szoba vizesblokkal

1.400.000 Ft/fő
1.000.000 Ft/fő
700.000 Ft/fő

2. Rózsakert Idősek Otthona Blaha u. 2-6.
a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal
1.400.000 Ft/fő
b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal
1.000.000 Ft/fő
c.: kétágyas szoba vizesblokkal
700.000 Ft/fő
d.: kétágyasból egyágyassá minősített szoba önálló vizesblokkal 1.900.000 Ft/fő
3. Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.
3.1. Földszint
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész
3.2. Emelet
a.: egyágyas, teakonyhás lakrész
b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész
c.: kétágyas, teakonyhás lakrész

2.000.000 Ft/fő
1.100.000 Ft/fő
1.200.000 Ft/fő
1.800.000 Ft/fő
1.000.000 Ft/fő
1.150.000 Ft/fő

4. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményező bizottságok elnökeit, majd a testület tagjait
van e kérdésük, hozzászólásuk a rendelet-tervezethez.
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A jelenlévők tájékoztatásra elmondta, a családtámogatási rendszer átalakításával január 1-től változott
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény. A jogszabály változás
eredményeképp december 31 napjától megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, helyette
bevezetésre került egy új ellátási forma a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
A települési önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítására irányuló eljárás részletes szabályait rendeletben állapítja meg. A rendeletalkotási
kötelezettségének március 2. napjáig köteles eleget tenni. A fentiek miatt szükséges jelen rendelet
módosítása.
Hozzászólás hiányában a rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket, a szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2006.(…….)KT. rendeletét
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása és kiegészítése
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 10/2003. (IV.
28.) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § A R. az alábbi 4/A. §-al egészül ki:
„4/A. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság vizsgálatánál a
jövedelemszámításnál irányadó időszak:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,
b) havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy éves
időszak egy hónapra eső átlaga
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított felsőfokú iskola nappali tagozatán
tanuló nagykorú fiatal felnőtt, ha a kedvezményre való jogosultság időtartama alatt házasságot köt, a
változást követő 15 napon belül köteles e tényt bejelenteni, s csatolni a házassági anyakönyvi kivonat
másolatát.”
2. § (1) A R. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét,
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő család esetén az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át,”
(2) A R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a munkanélküli ellátását, vagy aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyét azért szüntették
meg, mert a 7/2003. (III. 31.) KT rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési
kötelezettségének nem tett eleget.”
(3) A R. 9. §-a az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Külön méltánylást érdemlő esetben, évente legfeljebb egy alkalommal rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha a gyermeket nevelő család megélhetését
átmenetileg veszélyeztető, a 9. § (3) bekezdés a-e) pontjaiba nem tartozó többletkiadás, mely a
családban nevelkedő gyermek tanulmányait, illetve annak folytatását befolyásolja, feltéve, hogy a
család a 9. § (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
(5) A 9. § (4) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetről a gyermekoktatási, nevelési
intézményének hivatalos írásbeli jelzése szükséges.”
3. § A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és egy-egy alkalommal 1.000.Forinttól 10.000.-Forintig terjedhet úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg nem
haladhatja meg a 30.000,- Forintot.”
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4. § (1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 9. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok, valamint a 9.
§ (4) bekezdése esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül
lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.”
(2) A R. 11. §, (2) bekezdés b) c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„b) 16 év feletti gyermek, vagy fiatal felnőtt esetében a tanulói, hallgatói jogviszonyáról szóló
igazolást
c.) a 9. § (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló
igazolást”
(3) A R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó
szabályok az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a család összes jövedelmeként a kérelem benyújtását
megelőző hónapban befolyt tényleges összeget kell figyelembe venni.”
5. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A Képviselő- testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás területén keletkezett hatáskörét a
Polgármesterre átruházza.”
Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R.
a) 4. § (4) bekezdésének b) pontja,
b) 10. § (2) bekezdése.
Gyomaendrőd, 2006. február
Dr. Dávid Imre s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

5. Napirendi pont
Az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 22/2005. (X. 12.) KT rendelet
módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az egyes szociális tárgyú törvény legutóbbi módosításával az
időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély és az ápolási díj önkormányzati hatáskört még egy
évig az önkormányzatnál hagyta, ezért a 22/2005.(X.12.)KT rendeletbe is vissza kellett állítani a 2006.
január 1. előtti állapotot. A fent említett hatáskörök 2007. január 1. napjától kerülnek át jegyzői
hatáskörbe.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselőket, hogy a véleményező bizottságok által elfogadott
rendelet-tervezetet fogadják el.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2006.(…….)KT. rendeletét
az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 22/2005. (X. 12.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet (továbbiakban:
R) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
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1. § A R. 14. § az alábbiakban módosul.
"14. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 6. §, 7. § rendelkezéseit a 2005.
szeptember 1. napjától keletkezett ügyekre is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti:
a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/1998. (VIII. 5.) KT
rendelete
b) a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról
szóló, 19/1999. (VI. 21.) KT rendelete, és azt módosító 4/2005.(II. 25.) KT rendelet 23. §-a
c) A 18/2004. (VI. 28.) KT rendelet 5. §-a
d) Az 1/2005.(I. 28.) KT rendelet 3. § (2) bekezdése
(3) 2006. január 1. napján hatályát veszti a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet
a) 3.§ (1) bekezdésének a) pontja,
b) 5-8.§-a, és az azt megelőző alcím,
c) 12. § (1) bekezdésében a „rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a” szövegrész,
d) 12. §-ának (2)-(3) bekezdése,
e) 12. §-ának (5) bekezdésében „a rendszeres és” szövegrész,
f) 15. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „rendszeres és” szövegrész,
g) 15. §-ának (3) bekezdésében a rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén negyedévente,
rendkívüli támogatás esetén szövegrész,
h) 15. §-ának (4) bekezdésében a „rendszeres gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában”
szövegrésze
(4) 2007. január 1. napján hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III. 31.) KT rendelet
a) 1. § (2) bekezdésének b) pontja,
b) 2. §-ának első és második francia bekezdése,
c) 4. §-a, és az azt megelőző alcím,
d) 6. §-a,
e) 34. §-ából az „időskorúak járadékának, és a rendszeres szociális segélynek” szövegrésze.”
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2006. január 1. napjától
keletkezett ügyekre is alkalmazni kell.
Gyomaendrőd, 2006. február
Dr. Dávid Imre s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

6. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII.12.) KT rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által ellátott közszolgáltatás 2006
évre vonatkozó díjtételeit a képviselő-testület a decemberi ülésén határozattal elfogadta, mely
elfogadott díjtételeket a jelen rendeleten is szükséges keresztül vezetni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselőket, hogy a véleményező bizottságok által
elfogadott rendelet-tervezetet fogadják el.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2006.(…….)KT. rendeletét
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII.12.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1), (2) és a 16. § (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § -ban kapott felhatalmazás és az árak
megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában foglaltak alapján a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.
12.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakban rendelkezik:
1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § E rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 27/2004. (XI. 29.) KT rendelet
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2006. február … .
Dr. Dávid Imre sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

1. sz. mellklet a 7/2006.(II. 27.)Kt rendelethez
A szolgáltatás díjtételei az alábbiak:
Lakossági szennyvíz szippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 2.042,-Ft/m3
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 1.950,-Ft/m3
Vállalkozási és közületi szennyvíz szippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 2.180,-Ft/m3
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással 2.088,-Ft/m3
Árnyékszékek, WC gödrök szennyvíz szippantási és szállítási díja:
Az árak a 15%-os ÁFA-t tartalmazzák.

7.332,-Ft/ m3

7. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Rt. 2006. évre vonatkozó vízterhelési díjának jóváhagyása
Császárné Gyuricza Éva képviselő a témához kapcsolódóan elmondta, a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság ülésén is felvetette, hogy a lakosság felé kiküldött vízdíj számlákon nem
azokkal a díjtételekkel számol a Vízmű, mint amit az önkormányzat a helyi rendeletében
meghatározott. Annak idején ugyanis nem volt szó arról, hogy az 520 Ft-os alapdíj az átlag számításba
bele tartozik, a Vízmű azt ígérte, hogy a vízdíjakat az inflációt követő mértékben fogja emelni a
következő négy évben, és változatlan lesz a havi 520 Ft-os alapdíj. Ezzel szemben a most alkalmazott
4.5 %-os emelés úgy jött ki, hogy egy lakásra számolt havi 6 m3-es fogyasztás, amelynek annyi az ára,
mint az 520 Ft-nak, tehát egy számtani átlagszámítással lettek a lakosok átverve a Vízmű részéről. Ha
a testület által jóváhagyott négy éves árakat nézzük, a Vízmű által történt számítással a négy év alatt

57

123 %-al fog emelkedni a lakossági vízdíj. Az általuk kimutatott %-ok helyett ezzel a számítással
éppen a duplájára emelkednek az árak.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozni kívánta, hogy ezt az árképzési elvet lassan már nyolc éve
alkalmazza a Vízmű, amelyben új elem az 520 Ft-os alapdíj, ami fix összeg.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök elmondta, jelen előterjesztésben a vízterhelési díjról van szó,
amely a vízdíjtól független. Az utóbbit a testület már jóváhagyta, utólag már nem sokat tehetünk.
Dezső Zoltán képviselő véleménye szerint a helyzeten nem tudunk változtatni, legfeljebb jelezhetjük
a Vízmű felé, hogy nem értünk vele egyet. Megítélése szerint az alapdíjat is jogtalanul utólag vezette
be a Vízmű, mert amikor a négy éves árkalkulációt a testület elfogadta, még nem volt alapdíj. Ezt kb.
három évvel ezelőtt vezették be.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a fenti véleményekkel, a környező megyék vízdíját
figyelembe véve, azoktól mi még így is alacsonyabban vagyunk.
Lezárva a témát felkérte a képviselőket, hogy a március 1-től alkalmazásra kerülő vízterhelési díjakat
hagyják jóvá a határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
41/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. által végzett
szolgáltatások tekintetében a 2006. március 1.-től érvényesíteni kívánt vízterhelési díjakat az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
15,00 Ft/m3 + ÁFA
15,00 Ft/m3 + ÁFA
22,50 Ft/m3 + ÁFA
33,70 Ft/m3 + ÁFA

Lakossági fogyasztó:
Önkormányzati fogyasztó:
Hatósági díjas fogyasztó:
Szippantott szennyvíz:
Határidő: azonnal

8. Napirendi pont
Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet-tervezet első fordulós vitája
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a város lakosai részéről elég régen felmerült annak igénye, hogy
az önkormányzat azokat az építészeti emlékeket, amelyek jelentősek a városkép szempontjából,
megfelelő védelemben részesítse. Ez a folyamat a helyi építési szabályzat elfogadásával indult el,
ugyanis annak részét képezi jelen rendelet-tervezet mellékletében felsorolt épületek egy részét. Az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szabályozása szerint a védelembe vétel
jogával abban az esetben élhet az önkormányzat, és szankcionálhatja ezeket a lehetőségeket,
amennyiben az ehhez szükséges anyagi fedezetet elkülöníti. Ez idáig erre nem került sor, viszont az
utóbbi időben az e tekintetben végbement átalakulások, építkezések miatt szükséges a megfelelő
anyagi fedezetet elkülöníteni és a védelmet biztosítani. Az előkészítők véleménye szerint ez a
folyamat több lépcsőben kell, hogy történjen. A legfontosabb, hogy meghatározzák azon ingatlanokat,
amelyekre a védettség kiterjed, amelynek megfelelően kerülhet sor a pénzügyi fedezet elkülönítésére.
Ezt követően tud majd az építéshatóság előírásokat teljesíteni az épületek felújítására vonatkozóan. Itt
kívánta megjegyezni, hogy a Katolikus Templom ideiglenes műemléki védettsége megtörtént, azonban
a műemlékvédelmi felügyelőség ezt a védettséget feloldotta.
Tehát a helyi építési szabályzatban szereplő helyi védelemre javasolt épületeket szükséges és indokolt
felméretni, melyet indokolt a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottságra bízni, és tervező
szakemberekkel elvégeztetni. A végleges javaslat kialakítása után a szükséges anyagi fedezet
biztosításával a rendelet-tervezetet elfogadni.
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Dr. Kovács Béla képviselő nagyon időszerűnek tartotta, hogy a város városképi megjelenítését
próbálják bebiztosítani. Ha csak a Fő úton lévő ingatlanokat nézzük, a régi szép parasztpolgári
épületek az utóbbi időben különböző átalakításon mentek keresztül, így ebből a szempontból a
városunk eléggé heterogén képet mutat. Megítélése szerint költségtakarékossági szempontból célszerű
lenne az önkormányzati tulajdonú épületeket kivenni a védendő épületek listájából, annál is inkább
mert azokhoz rajtunk kívül úgy sem nyúl senki, és inkább a magán vagy vállalkozók tulajdonában lévő
épületekre helyeznék a hangsúlyt, arra költenék a pénzt.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a fenti véleménnyel. A városnak igen is legyen image és
karaktere, a parasztpolgári értékeket meg kell őrizni. Feltétlenül meg kell akadályozni, hogy a város
patinás épületeit tönkre tegyék. Egyetértett azzal, hogy inkább a lakóépületekre kellene helyezni a
hangsúlyt és egy hosszú távú tervet készíteni arra, hogy melyik évben, mely épületek vegyék
védelembe.
Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzott vélemények alapján is megállapítható, hogy igen is
szükség van az építészeti örökség helyi védelmére. A határozati javaslatban leírtaknak megfelelően
javasolta, hogy a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság az épületek felmérésére, az
értékvizsgálat elkészítésére válassza ki a tervező céget. A védendő épületek meghatározásánál pedig
inkább a lakóépületeket részesítse előnybe.
További hozzászólás, vélemény nem volt a képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelettervezet elfogadja, továbbdolgozásra alkalmasnak ítéli.
A Képviselő-testület utasítja a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a
felmérés, értékvizsgálat elvégzésére az árajánlattevők közül válassza ki a tervező-céget. A
bizottság a tervező által a védendő épületekre tett javaslata figyelembevételével tegyen
javaslatot a Képviselő-testületnek a helyi védettség alá eső épületek körére, továbbá az éves
költségvetési rendeletben a feladatra elkülönítendő pénzösszeg mértékére.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
9. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, az önkormányzat
költségvetésének elfogadásával egy időben pályázatot kell kiírni a támogatási alapokra. Az egyes
alapok pályázati alapok összege az alábbiak szerint alakul:
Ifjúsági alap: 1.200 e Ft, ebből pályázható összege: 9 millió Ft.
Sportalap: 21 millió Ft, ebből pályázható összeg: 15.834 e Ft.
Civil szervezetek támogatási alap: 11.930 e Ft, pályázható összeg:7.874 e Ft
Hangya Lajosné bizottsági elnök további tájékoztatásként elmondta, hogy a pályázatok elbírálását a
testület a Humánpolitikai bizottság hatáskörébe utalta át. A pályázatok benyújtásának határideje
március 31. déli 12 óra. A pályázati eljárás eredményéről a bizottság az április havi ülésen tájékoztatja
a Képviselő-testületet. Nyilván az idei évi pályázatok elbírálásánál sem lesz könnyű dolga a
bizottságnak, hiszen amellett, hogy minden pályázatban megfogalmazott céllal egyetértenek, a
rendelkezésre álló keretösszeget nem léphetik túl, azon belül kell, hogy maradjanak. A sportalap
vonatkozásában most is megfogalmazódott a bizottsági üléseken, hogy a két futball csapat
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összevonása egyre inkább nem lesz elkerülhető, az évről-évre szűkülő költségvetésből egyre nehezebb
biztosítani a támogatásukat.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselőket, a jelenlévő érdeklődőket van e
hozzászólásuk.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket az egyes alapok pályázati
kiírásáról.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2006. évi Ifjúsági
alap felhasználására.
A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy
magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal
rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendő. A
pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben az ifjúsági
alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be
a Képviselő-testületnek.
A pályázó az elnyert összeggel tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a
alapján.
A közhasznú szervezeteknek az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást
kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok 2006. március 31. 12 óráig.
benyújtásának
határideje
2006. április 18-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási időpontja
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2006.
április 27-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A
pályázatokat
a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő címre kérjük „Ifjúsági alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
megküldeni
Határidő:
Felelős:

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester
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2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2006. évi Sport alap
felhasználására.
A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentős
eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új
sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős
szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező
sportszervezetek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak
tekintendő. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati
támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrőd
Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni. Az igényelt támogatási összeget
féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a sportalapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó
köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott
igazolást miszerint a sportszervezetnek nincs köztartozása.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület
részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A közhasznú szervezeteknek az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást
kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok 2006. március 31. 12 óráig.
benyújtásának határideje
2006. április 18-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási időpontja
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2006.
április 27-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A
pályázatokat
a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő címre kérjük „Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
megküldeni
Határidő:
Felelős:

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

3./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2006. évi “Civil
szervezetek támogatási alap” felhasználására.
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A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi
művelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása..
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek és alapítványok
(kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító
egyesületeket, valamint az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük
megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
(Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki
tevékenységével jelentősen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon
végzi tevékenységét, karitatív jellegű, a lakosság aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas
kulturált szabadidő eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai
és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendő. A támogatási alapra
politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást
valamint 100 e Ft támogatási összeg felett tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a
Képviselő-testületnek.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendő az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási összeg felett - amelynek
90 napot meghaladó köztartozása van, illetve kizártnak tekintendő az a magánszemély, akinek az
Önkormányzat felé adótartozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott
igazolást a köztartozásokról, illetve a magánszemély esetében a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának Adóhatósága által kiadott igazolást az adótartozásról.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és 100.000.-Ft támogatási összeg felett a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai
tevékenységéről is beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A közhasznú szervezeteknek az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell
kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadónál
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető
A
pályázatok 2006. március 31. 12 óráig.
benyújtásának határideje
2006. április 18-i Humánpolitikai Bizottság ülésén.
Elbírálási időpontja
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról
a Képviselő-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata alapján 2006.
április 27-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.
A
pályázatokat
a POLGÁRMESTERI HIVATAL
következő címre kérjük „Civil szervezetek alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
megküldeni
Határidő:
Felelős:

A pályázat közzététele azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

62

10. Napirendi pont
Az endrődi Tájház és Közösségi Ház 2005 évi tevékenységéről készült beszámoló
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az intézményvezetők által elkészített beszámolót a
Humánpolitikai Bizottság értékelte, ezek közül is kiemelte a Tájházban végzett munkát, a debreceni
egyetemmel kialakított kapcsolatát. Az országban működő tájházak között méltóan megállja a helyét.
A közösségi ház vonatkozásában, a bizottság nevében megköszönte Molnár Borbála vezető
népművelő sok éves munkáját, hiszen mint ismeretes a testület döntése alapján a jövőben a közösségi
ház közművelődési megállapodás keretében működik majd tovább. Mint közösségi ház a feladatokat
megoldotta, az igényeknek megfelelően próbált teljesíteni, annak ellenére, hogy a kultúra iránti igény
azért hagy némi kívánni valót maga után.
A bizottság nevében elfogadásra javasolta a beszámolókat.
Molnár Borbála a közösségi ház vezetője megköszönte a képviselő-testületnek az eddigi
lehetőségeket, a pozitív együttműködést. Megítélése szerint a kultúra iránti igény „hanyatlásának”
egyik oka, hogy elöregedőben van a város – főleg az endrődi településrész -, a másik ok pedig a
pénztelenség.
További hozzászólás, vélemény nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a beszámolók
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szonda István a Tájház és
Helytörténeti Múzeum vezetőjének beszámolóját a 2005. évi munkájáról.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Molnár Borbála vezető
népművelő beszámolóját a Közösségi Házban 2005. évben végzett munkáról.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Közösségi Ház működtetése közművelődési megállapodás keretében
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a határozati javaslat elfogadásával egy hosszú előkészítő
folyamat végére érnek, hiszen a Közösségi Ház működtetésére megkötésre kerülhet a határozatlan
időre szóló közművelődési megállapodás a közbeszerzési eljárás nyertesével a Templárius
Alapítvánnyal.
Az előzetesen kiküldött megállapodás –tervezetben történt némi módosítás, mely előterjesztés az ülés
megkezdése előtt kiosztásra került. A módosítás egyik oka, hogy a közösségi házat nem lehet
költségvetési intézményként tekinteni, ezért az nem tud jogutód nélkül megszűnni, megváltozik a
felmentés jogcíme, így a dolgozóknak jár a felmentés és a végkielégítés összege. A másik ok, hogy a
minisztérium megállapodás-tervezettel kapcsolatban tett észrevételeit a megállapodás-tervezetbe bele
kellett foglalni, amely dőlt betűvel szerepel a tervezetben. Végezetül a Templárius Alapítvány
központi vezetésével történt egyeztetést követő változtatások a tervezet 8. pontjában kerültek
beépítésre.
Összegezve a megállapodás tervezet elfogadásával a képviselő-testület biztosítja a jogi alapját annak,
hogy hosszabb távon ebben a formában működhessen a Közösségi Ház.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a képviselőket
van e kérdésük, észrevételük a tervezettel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, ezért felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára, az utólag kiosztásra
került előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő
feladatellátás 2006. február 28. napjával megszűnik, az alkalmazottak továbbfoglalkoztatására
az Önkormányzat más intézményében nincs lehetőség.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy az alkalmazottakat közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnéséről értesítse,
valamint a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv 25. § (2) e) pontja továbbá a 30. § (1) a)
pontja és (3) bekezdése 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.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a 6/2005.
(I.26.) KT. sz. határozat II. pontját hatályon kívül helyezi.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház működtetése
határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertesével a Templárius Alapítvánnyal (Gyomaendrőd, Martos F. u. 5.) 2006. március 01.
napjával határozatlan idejű - a melléklet szerinti -közművelődési megállapodást köt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert a közművelődési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2006. március 01.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
12. Napirendi pont
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a sportról szóló helyi rendelet szabályozása
szerint az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek kötelesek eredményeikről évente
egy alkalommal beszámolni a Képviselő-testületnek. Az önkormányzati támogatásban részesült 16
sportszervezet mindegyike benyújtotta a szakmai beszámolóját, amely beszámolók a város honlapján
is olvashatóak.
Vélemény, hozzászólás nem volt a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2005. évben önkormányzati
támogatásban részesülő sportszervezetek szakmai beszámolási kötelezettségéről készített
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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13. Napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a határozati javaslat szerint a 2006/2007 nevelési –illetve
tanévre történő óvodai és általános iskolai beíratás időpontja március 20,21,22.
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közigazgatási területén
működő óvodákban és általános iskolákban a 2006/2007os nevelési- illetve tanévre történő
beíratást március 20, 21, 22 napokra rendeli el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg utasítja az óvodák és
általános iskolák vezetőit, hogy a beíratás időpontját - a helyben szokásos módon - tegyék
közzé.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Hulladékszállítási tevékenység folytatása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a témához kapcsolódóan a véleményező bizottságok ülésén is
szó volt arról, hogy a településen végzett közszolgáltatások ellátását – a vonatkozó jogszabályokra
figyelemmel – ketté kell bontani egyrészt azokra a tevékenységi körökre, amelyeket az önkormányzat
által alapított gazdasági társaság, mint piaci tevékenységet végez, másrészt azokra a tevékenységekre,
amelyeket a tulajdonos utasítása alapján lát el. A „szétbontás” egyik lehetséges módja, hogy az
önkormányzat egy új gazdasági társaságot hoz létre közösen a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel, vagy a
kft-ből kiválik egy új szervezeti egység, ami kifejezetten ezeket a közszolgáltatási feladatokat látná el.
Ezen tevékenységi körökből azért lényeges a hulladékszállítás, mert azok a szerződéses kapcsolatok,
ami alapján a kft a tevékenységet végzi a hulladéklerakó telep üzembe helyezésével megszűntek, így
az önkormányzatnak gondoskodni kell a feladat ellátásáról.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a költségvetés helyzetét érintő megoldandó
feladatellátások között a közszolgáltatási tevékenység a hetedig helyen szerepelt. Az elképzelés szerint
olyan Kft. kellene létrehozni, amelynek tevékenysége legalább 90 %-ban önkormányzati feladatokat
lát el, így az önkormányzat által kiírt feladatokat nem kell külön megpályáztatni.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük a hulladékszállítási tevékenység
folytatásával kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete figyelemmel a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2003. (VIII. 12.) KT rendeletre, a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendeletre, az
állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendeletre és az 1/2004. számú
Közbeszerzési Tanácsi ajánlásra, illetve az Európai Bizottság 2005/842/EK határozatára
hivatkozással utasítja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a települési szilárd hulladékgyűjtési,
a szelektív hulladékgyűjtési, a szippantott folyékony hulladékgyűjtési és a Gyepmesteri Telep
üzemeltetési tevékenységeket 2006. év folyamán lássa el. A testület továbbá utasítja a Kft.-t, hogy
a 2006. évben összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítása után fizetendő befogadási
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díjat a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetője, a Remondis Kft. felé rendezze. A képviselőtestület a közszolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket a Gyomaszolg Kft. által
készített költségkimutatások alapján 2006. évi költségvetéséből önkormányzati támogatás – mint
a közszolgáltatások költségeit fedező kompenzáció – formájában fedezi, melynek mértéke a
következő:
- Hulladékgyűjtés:
- Befogadási díj:
- Szelektív hulladék:
Összesen:

3.543,36 t / év mennyiség gyűjtése, amely 4.132,- Ft / lakás / év, azaz összesen
23.692.805,- Ft + ÁFA = 27.246.726,- Ft
3.543,36 t / év mennyiség lerakása, amely 3.572,- Ft / lakás /év, azaz összesen
20.484.164,- Ft + ÁFA = 23.556.788,- Ft
1.200,- Ft / ürítés + ÁFA, azaz összesen
3.744.000,- Ft + ÁFA = 4.305.600,- Ft
47.920.969,-Ft + ÁFA = 55.109.114,- Ft

A Képviselő-testület továbbá kéri, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2006. november 1.-ig a
közszolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban felmerült tényleges költségekről tájékoztatást
adjon, melynek függvényében a testület a tevékenységek további ellátását felülvizsgálja.
Határidő: azonnal, illetve beszámoló: 2006. november 1.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
15. Napirendi pont
Beszámoló a gyepmesteri telep 2005. évi üzemeltetéséről
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a véleményező bizottságok a Gyomaszolg Ipari Park kft.,
mint a telep üzemeltetőjének beszámolóját megvitatta, és elfogadásra javasolja azzal, hogy a
gyepmesteri telep az idei évtől a vállalkozóktól 70 Ft/kg + ÁFA egységáron, míg a lakosságtól
kedvezményes 30 Ft/kg + ÁFA vegye át az állai hulladékot. Ugyanakkor javasolják, hogy a Kft-vel
kötött megállapodást a kóbor ebek befogásával, tartásával kapcsolatos tevékenység végzésével is
egészítse ki.
Felkérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a bizottságok javaslatával, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját a
gyepmesteri telep 2005. évi működéséről elfogadja azzal, hogy a gyepmesteri telep 2006.
évtől a vállalkozóktól 70 Ft/kg + 15 % ÁFA egységáron, míg a lakosságtól kedvezményes 30
Ft/kg + ÁFA egységáron veszi át az állati hulladékot.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel kötött
megállapodást a kóbor ebek befogásával, tartásával kapcsolatos tevékenység végzésével
egészítse ki.
Határidő: azonnal
(Babos László, Császárné Gyuricza Éva, Ifj. Dógi János és Dr. Kovács Béla képviselők távoztak az
ülésről, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.)
16. Napirendi pont
A 2005. évi mérleg beszámolóhoz kapcsolódó értékelés és értékvesztés
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pontot illetően elmondta, hogy az előírások alapján a
befektetett eszközöket, a forgóeszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az
értékcsökkenés összegével.
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Ez azt jelenti, hogy minden beszámolási időszakban el kell végezni a befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítését. A jogszabály rendelkezései szerint adósonként kell megvizsgálni a tartozásokat. A
földhaszonbér tartozások egyes esetekben 5 évet meghaladóak, a tartozások jogi úton történő behajtása
nem lehetséges, de a folyamatos fizetési felszólítás miatt nem évül el a követelés. A tartozások
összege összesen 9.399.306,- Ft.
Hozzászólás, kiegészítés az értékeléssel kapcsolatban nem volt, a képviselő-testület 14 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2005. évi mérlegbeszámolóban az alábbi értékelés és
értékvesztés elszámolását engedélyezi:
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva
Befektetés
Befektetés
Társaság
2005. évi jegyzett
megnevezése
összege
megnevezése
tőke változása
( Ft )
Békés
Mérnök 100.000
Békés
Mérnök Változatlan
Kft. üzletrész
Kft.
Fürdő üzletrész
3.000.000
Gyomanedrődi
2004.
évben
Liget Fürdő Kft.
alakult
Gyomaszolg
69.630.000
Gyomaszolg Ipari Változatlan
üzletrész
Park Kft.
Magyar
Cukor 67.000
Magyar Cukor Rt. Változatlan
részvény
OTP
2.000
OTP Rt.
Nincs adat
törzsrészvény
Vízművek
82.922.000
Vízművek Rt.
Növekedett
részesedés

Számviteli
módosítás
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2005 évi mérlegbeszámolóban a
követelések összege csökkentve legyen az alábbiak szerint:
1. Földhaszonbérleti díj követeléseket 9.399.306,- Ft –tal,
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2005 évi mérlegbeszámolóban a
követelések kivezetésre kerüljenek, és azok külön analitikus nyilvántartásban jelenjenek meg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2005 évi főkönyvi könyvelés
zárásánal a folyamatban lévő építmény és gép beruházások főkönyvi számlákról az alábbi táblázatban
szereplő tételek kivezetésre kerüljenek.
Sorszám Megnevezés
1
Danzugi kerékpárút terv
2
Ipari Iskola tornaterem terv
3
Kistérségi szennyvíz beruházás terv
4
Vasúti pályatest rekultivációs terv
5
Tervek
6
Kecsegési holtág szivornya terv
Összesen:
Határidő: 2006. március 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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Érték ( Ft )
437500
350000
4701000
105000
6197000
120000
11910500

17. Napirendi pont
A gyomaendrődi önkormányzati
üzemeltetésbe adása

tulajdonú

mikrohullámú

adatátviteli

hálózat

tartós

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Megyeri László aljegyző tájékoztatásában elmondta, mint köztudott településünkön a mikrohullámú
adatátviteli rendszer üzemeltetését a Békésnet Kft. végezte, aki az elmúlt több mint egy év alatt
zavartalanul és jó minőségben végezte az üzemeltetési feladatait. A társaság azonban huzamosabb
ideje –a két tulajdonos közötti ellentét miatt – ügyvezető nélkül működött, a cégbíróság a működését
2005. december 31-ig felfüggesztette. Ezen tények általunk történt megismerését követően
felszólítottuk a társaságot, hogy oldják meg a rendezetlen jogi helyzetet, mert ellenkező esetben
kénytelenek leszünk a szerződést felbontani és új üzemeltetőt választani. A céget jegyző tulajdonos
január elején levélben jelezte, hogy nincs mód a társaság jogszerű működésének helyreállítására,
ezerét elfogadta a szerződésünk felbontását 2006. január 1. napjával.
A zavartalan üzem fenntartása érdekében igyekeztünk minél rövidebb időn belül másik szolgáltatót
keresni, olyat amely esetében az átállás nem jár plussz költségekkel, így esett az InterNet-X Kft-re a
választás. Gyakorlatilag a Békésnet Kft. szakembereiből állt össze az InterNet-X Kft, ezért is
garantáltnak látszik a további zavartalan működés. Február 14-én és 15-én megtörtént az eszközök
műszaki átadás átvétele, e napokon voltak némi fennakadások az interneten. A Békésnet Kft.
eszközeit leszerelték és új, korszerűbb, nagyobb sávszélességű antennákat szereltek fel. Ezen
változásokról a város honlapján keresztül a lakosságot is tájékoztatták. A város részéről kérés volt, a
szolgáltató felé, hogy lehetőség szerint további fejlesztéseket hajtsanak végre, a szolgáltatás
színvonalát emeljék és ne az árakat csökkentsék. Az új cég ajánlata szerint akik aláírják a két éves
szerződést azok nagyobb sávszélességet és nagyobb letöltési limitet kapnak. Bízott benne, hogy ezzel
a változással, amíg a SAPARD pályázati futamidő fennáll, a rendszer működőképes lesz.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy elindult a szolgáltatók közötti harc,
mivel egyre több választási lehetőség van a városban a kábeltelevízió kiépítésre. Az UPC is
árengedménnyel él, amióta megjelent a konkurens Digi TV.
Tímárné Binges Irén hatósági osztályvezető elmondta, hogy az új társaság biztosít alapcsomagot,
plussz adja a Sport1-2-t. A beszerelés 18 ezer Ft-ba kerül beltéri egységgel, ami tíz havi kamatmentes
részletben is fizethető. Az első év díjmentes, a második évtől kell fizetni havi 2700 Ft-ot és két éves
szerződést, hűségnyilatkozatot kell aláírni.
Knapcsek Béla képviselő kérdésében elhangzott, hogy mi a székhelye a cégnek, mert a szerződésben
gyulai székhelyet jelöltek meg a napilapban viszont békéscsabai székhelyet olvasott.
Megyeri László aljegyző válaszában elmondta, hogy a cég központja Gyula és üzemeltetői irodája
van Békéscsabán.
Véháné Szedlák Ildikó képviselőasszony felvetette, hogy a vezetékes telefon nem lesz olcsóbb?
Megyeri László aljegyző válaszában elmondta, hogy a kábel tv-t üzemeltető Fibernet Kft terveiben
szerepel a hálózatról keresztüli telefonhasználat. Ez azt jelenti, hogy akik ebben a rendszerben benne
vannak, a kábelhálózaton keresztül gyakorlatilag díjmentesen telefonálhatnak. Így egy hálózat
tartalmazni fogja a kábeltévét, az internetet és a telefonhasználatot, valamint vagyonvédelmi
szolgálatot, amit elbír a régió.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, előzetes ismeretei alapján a gyomai településrészen nyáron,
az endrődi településrészen ősszel fogják teljesen kiépíteni a hálózatot.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyomaendrődi önkormányzati
tulajdonú mikrohullámú adatátviteli hálózat tartós üzemeltetésbe adásáról szóló szerződést az alábbi
tartalommal és szövegezéssel jóváhagyja.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., adószáma 15346614-2-04, képviseli Dr. Dávid
Imre polgármester, mint üzemeltetésbe adó, (továbbiakban: Üzemeltetésbe adó).
Másrészről az InterNet-X Magyarország Kft. 5700 Gyula, Dobos utca 12., adószáma:
13617345-2-04, képviseli Baumann Zsolt ügyvezető, mint üzemeltető (a továbbiakban:
Üzemeltető) között az alábbi feltételek mellett.

Előzmények

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
TTFC/DA/2/2203/120
számon
regisztrált
„Gyomaendrődi
informatikai
fejlesztés”
megnevezésű pályázaton nyert támogatási forrás felhasználásával SAGEM link távolsági
gerincet épített ki. A "Gyomaendrődi mikrohullámú adatátviteli hálózat kiépítése és
informatikai csomópontok kialakítása" elnevezésű és 73-1308-00115-0211 számú SAPARD
projekt forrásából városon belüli mikrohullámú adatátviteli hálózatot épített ki és
adatkommunikációs végpontokat telepített. Az egymással együttműködő és egymást
kiegészítő rendszer tulajdonosa és az Üzemeltető - aki rendelkezik a szolgáltatáshoz
szükséges hatósági engedéllyel, internet szolgáltatási, személyi feltételekkel és szakmai
tapasztalattal, valamint a szükséges logisztikai háttérrel - a két projektben magvalósult
eszközök, berendezések és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: mikrohullámú rendszer)
üzemeltetésére az alábbiakban állapodnak meg 2006. február 1. kezdési időponttal.
1.) Üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képezik a jelen üzemeltetési szerződés 1.
számú mellékletében részletes azonosítási adatokkal meghatározott távolsági (BékéscsabaGyomaendrőd közötti) mikrohullámú SAGEM link (a továbbiakban: távolsági gerinc) és
városon belüli 2,4 GHz-es frekvencián üzemelő mikrohullámú adatátviteli hálózat (a
továbbiakban: helyi Internet elosztórendszer) adó-, vevő és vezérlő berendezései.
2.) Az Üzemeltetésbe adó Üzemeltető kizárólagos használatába adja az okirat 1.) pontjában
meghatározott ingóságokat, mely ingóságokat Üzemeltető időleges használatra átvesz. Az
ingóságok átadásáról felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadott ingóságok
műszaki állapotát, továbbá rögzítik a birtokbaadás pontos időpontját.
3.) Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést határozatlan időtartamra kötik.
4.) Az Üzemeltető vállalja, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező gerincet műszakilag
üzemelteti, illetve a teljes gerincre a Nemzeti Hírközlési Hatóság felé a frekvenciadíjat fizeti
annak fejében, hogy a gerincet az Üzemeltető 50%-os mértékben folyamatosan és
díjmentesen használja arra, hogy szolgáltatásait a település és a szomszédos települések
lakossága számára eljuttassa melynek érdekében további fejlesztéseket végezhet. A távolsági
gerinc kapacitásainak fennmaradó 50%-áról az Üzemeltetésbe adó szabadon rendelkezik. A
Felek rögzítik, hogy a kiépített gerinckapacitásból származó Internet elérésnek legalább
60%-ban Gyomaendrődön kell a fogyasztókhoz eljutnia.
5.) Az Üzemeltetésbe adó kiköti, hogy a távolsági gerinc üzemelésére vonatkozóan éves
99,5%-os rendelkezésre állást kell az Üzemeltetőnek biztosítania. Az Üzemeltetőnek műszaki
hiba bekövetkezte esetén a hiba elhárítását az észleléstől illetve a bejelentéstől számított
(munkaidőben) 4 órán belül (munkaidőn túl) 12 órán belül meg kell kezdenie. Amennyiben
az Üzemeltető az üzemeltetés fenti kötelezettségeit vétkesen és súlyosan, több alkalommal
megszegi, akkor az Üzemeltetésbe adó jogosult arra, hogy a távolsági gerinc számára más
üzemeltető partnert keressen azonnali felmondás mellett.
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6.) Az Üzemeltető a távolsági gerinc üzemeltetésével kapcsolatos minden költséget –
beleértve a javítás és hibaelhárítás költségét is – viseli, illetve a távolsági gerincre
villámvédelmet is magába foglaló vagyonbiztosítást köt és annak költségét fedezi.
7.) A garanciális időszak eltelte után az Üzemeltető vállalja, hogy a rendelkezésre állás
megtartása érdekében a távolsági összeköttetésre saját költségén csereberendezést
tartalékol. Amennyiben az eredeti összeköttetés meghibásodik, illetve tönkremegy (pl.
villámkár okán), akkor ennek költségét az Üzemeltető által megkötött biztosítás hivatott
fedezni. Amennyiben a biztosítási fedezet nem alkalmazható, akkor a Felek a meghibásodás
körülményeit és a felelősségi viszonyokat részletesen feltáró egyeztetést folytatnak a pótlás
lehetséges pénzügyi megoldásairól. Ilyen jellegű meghibásodás pénzügyi hátterének
rendezésétől függetlenül az Üzemeltető vállalja, hogy a számára rendelkezésre álló
csereberendezést üzembe helyezi.
8.) A helyi Internet elosztórendszer (Víztorony helyi elosztó, a két templomban lévő helyi
elosztók és a SAPARD szerződés keretében létrehozott végpontok) üzemeltetésének
feltételei:
a) Az Üzemeltető a helyi elosztórendszer központi egységeiben bekövetkezett hibákat
saját költségére javítja az együttműködés teljes időtartama alatt, tekintettel arra, hogy
ezek az eszközök az Üzemeltető Internet szolgáltatásának továbbítására is szolgálnak. Az
Üzemeltető gondoskodik a végpontok internet előfizetői ügyfeleinek kiszolgálásáról.
b) Az Üzemeltető köteles a helyi elosztórendszer központi egységeit, és a két templomi
relé pontot folyamatos üzemben tartani, a szolgáltatás elvárt rendelkezésre állási
mutatója éves szinten 99%.
c) Az Üzemeltető biztosítja a LINUX szerverek támadásokkal szembeni védelmét, az
operációs rendszer frissítését. A garanciális időszakon túl bekövetkezett központi
eszközhibákat saját hatáskörben és költségére javítja.
d) Az Üzemeltető az ügyfélvégponti eszközhibákat a csere pontos költségének
elszámolása mellett javítja.
e) Az elérés minőségét és rendelkezésre állását illetően az egyedi felhasználói
végpontokon a szolgáltatás üzemeltetésében az Üzemeltető a Nemzeti Hírközlési Hatóság
által elfogadott „Általános Szerződési Feltételek” dokumentációt illetve annak műszaki
mellékleteit alkalmazza.
9.) Az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó tájékoztatása mellett jogosult arra, hogy a
technológiai fejlődést követendő minőségjavító műszaki cseréket hajtson végre saját
költségére. Amennyiben az Üzemeltető a felhasználói létszám jelentős bővüléséhez
kapcsolódóan bővíti az elosztószektorok számát, akkor az új szektorokat, mint az
Üzemeltetésbe adó rendszeréhez tartozó, de Üzemeltetői tulajdonú eszközöket kell tekinteni,
amelyeket az Üzemeltető azonos gondossággal üzemeltet.
10.) További harmadik személyekhez végpontok a Gyomaendrőd helyi Internet elosztón: A
felek rögzítik, hogy a fenti üzemeltetési kötelezettséget az Üzemeltető arra való tekintettel
végzi, hogy a helyi Internet elosztórendszert jogosult az Üzemeltető az Internet
szolgáltatásához szükséges jelek szabad és díjmentes továbbítására alkalmazni. A helyi
elosztóhálózaton a forgalom jellege kettős: az Üzemeltető Internet szolgáltatásának
továbbítása illetve belső hálózati forgalom, de ezen utóbbi csakis az Üzemeltetésbe adó
intézményei között. Magánszemélyek és más felhasználók a rendszert egymás közötti
forgalmazásra csak az Üzemeltetésbe adó engedélye alapján használhatják, amely engedélyt
az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltető szakvéleményének kikérése után ad ki.
11.)
Üzemeltető
nyilatkozik,
hogy
az
üzemeltetésbe
átadandó
ingóságokat
rendeltetésszerűen jó gazda módjára fogja használni, viseli az ingóságok karbantartásának,
üzemeltetésének valamennyi költségét, gondoskodik azok állagmegóvásáról, javíttatásáról,
és az átadott ingóságok vonatkozásában viseli a kárveszélyt.
12.) Üzemeltetésbe adó szavatolja az okirat 1. számú mellékletében meghatározott
ingóságok tulajdonjogát, továbbá szavatolja, hogy a jelen üzemeltetési szerződés hatálya
alatt harmadik személynek nincsen olyan joga, mely az Üzemeltető zavartalan használatát
akadályozná, vagy korlátozná. Üzemeltetésbe adó jogosult az üzemeltetési szerződés hatálya
alatt az Üzemeltető tevékenységét, illetőleg az üzemeltetésbe adott ingóságok műszaki
állapotát ellenőrizni, esetleges kifogásait írásban az Üzemeltető részére közölni.
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13.) Szerződő felek megállapodnak, hogy eltérő írásbeli megállapodásukig üzemeltető
üzemeltetési díjat nem fizet az üzemeltetésbe adó részére.
Az üzemeltetési díjmentesség fejében az Üzemeltető vállalja, hogy a távolsági gerinc és helyi
elosztórendszer központi helyéül szolgáló gyomaendrődi vízműtelepet üzemeltető Békés
Megyei Vízművek Rt-vel és az alközpontok elhelyezésére szolgáló épületek tulajdonosaival
(Római Katolikus Egyház, Református Egyház) külön-külön megállapodást köt, amelyben
vállalja az üzemeltetéssel és karbantartással járó különleges feltételeket és viseli az
üzemeltetés során felmerülő összes költséget. Ezen túl menedzseli a helyi elosztórendszeren
az Üzemeltetésbe adó 1024 kbit/sec sebességű virtuális magánhálózatát (Virtual Private
Network, a továbbiakban: VPN), ezzel egyenértékű korlátlan forgalmú Internet elérés
biztosítása az Üzemeltetésbe adó és a VPN végpontok felé, továbbá a gyomaendrod.hu
domain nevű email szerver üzemeltetése.
14.) Üzemeltető kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az őt megillető jogok gyakorlása,
illetve az öt terhelő kötelezettségek teljesítése során az Üzemeltetésbe adó illetve kívülálló
harmadik személyek irányába teljes körű felelősséget vállal.
15.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen üzemeltetési szerződést bármelyik
szerződő fél három hónapos felmondási idő közbeiktatásával szüntetheti meg. Azonnali
hatályú felmondási jog illeti meg feleket a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése
esetén. Közös megegyezéssel felek az üzemeltetési szerződést bármikor megszüntethetik. A
szerződés bármely jogcímen történő megszüntetése csak és kizárólag írásbeli alakban
érvényes.
16.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan
felmerülő vitákat békés úton próbálják megoldani. Ennek sikertelensége esetére kikötik a
Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, és annak alávetik magukat.
17.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezési az
irányadók.
Szerződő felek a jelen üzemeltetési szerződést elolvasás és kellő megértés után, mint
ügyleti akaratunkkal mindenben egyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2006. január 30.
_________________________
Dr. Dávid Imre polgármester
Üzemeltetésbe adó részéről

_________________________
Baumann Zsolt ügyvezető
Üzemeltető részéről
1. számú melléklet

Mikrohullámú városi elosztó hálózat eszközlista:
A gyomaendrődi víztorony (központi modul)
3 db Seltech típusú szektorsugárzó
1 db Fujitsu-Siemens Scenic Tt1310E típusú számítógép
2,4 Ghz-es pont-pont adatkapcsolat (Víztorony-Ref. Templom):
A belváros és a víztorony közötti adatkapcsolat megvalósítását végző 2 db Seltech típusú
sugárzó. (a vezérlést a központi modul számítógépe végzi)
Egyéni felhasználói végpontok:
40 darab egyéni végpont melynek tartalma minden egyes végpont esetén 1 db kültéri
végberendezés, 1 db távtáplálást megvalósító beltéri tápegység, amely a számítógép mellett
kerül elhelyezésre, 1 db patch kábel a számítógép és a Tápegység, 1 db rögzített fali kábel a
kültéri és a beltéri berendezés között.
5 db csoportos felhasználói végpont mely azz egyéni felhasználói végpontokon felül tartalmaz
1 db Fujitsu-Siemens típusú számítógépet, amely a csoportos hálózat illesztését végzi.
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Optikai adatkapcsolat a Ref. Templom és a Városháza között:
Tartalma 230 m optikai kábel a megfelelő végződtetéssel, illetve az átalakítást végző 2 db
Optikai-ethernet konverterekkel.
Nagytávolságú mikrohullámú gerinc (Békéscsaba-Gyomaendrőd) eszközlista:
4 x 2 Mbps sebességű Békéscsaba KNER irodaház műszaki központ és Gyomaendrőd Város
Víztornya között
Sagem Link bel- és kültéri egység a hozzá tartozó antennával 2 db
1 db Gyomaendrőd víztorony (sorozatszám: N011489)
1 db Békéscsaba Kner (sorozatszám: N011488)
Powerstar tápegység Gyomaendrőd Víztorony (sorozatszám 100-4075)
Rack szekrény 19" Unit 2 db Gyomaendrődi Víztorony kapcsolóhelyiségében
Elektromos hálózati almérő és elosztórendszer Gyomaendrődi Víztorony
kapcsolóhelyiségében
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés végrehajtásának figyelemmel kísérésére.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
18. Napirendi pont
Termőföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII. tv. alapján
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, hogy az önkormányzat 622 ha
területű és 16.006,84 AK értékű kivonási kérelmére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter
121,4 ha területű földrészlet kivonását hagyta jóvá, az ezt meghaladó részt elutasította.
Az előterjesztést minden bizottság tárgyalta. Gondot jelent, hogy a kivont területek főként szórvány
területek gyep és erdő – amelyekkel nehéz lesz a szociális földprogramot megvalósítani. Ebben a
gazdasági évben már nem tudunk lépni ebben a kérdésben, mert a földek jelentős része bérbe van
adva. A szociális földprogram kérdésében érdemben csak az ősz folyamán tudunk előre lépni.
Katona Lajos alpolgármester kérdésében felvetette, hogy tulajdonképpen jogi értelemben mit vesztett
el az önkormányzat, azokat a földeket visszamenőleg elvesztettük és mi lesz az addig befizetett bérleti
díjakkal? Főleg azokkal a díjakkal, amit a bérlő az önkormányzatnak fizetett meg. A belvizes
megbeszélésen az ott lévő gazdák részéről is felmerültek kérdések ezzel kapcsolatban. A földalap
helyi képviselőjének elmondása szerint, azoktól a gazdálkodóktól, akik ezt megelőzően művelték
ezeket az un.vitatott földeket, visszamenőleg be fogják hajtani a bérleti díjakat.
Dr. Csorba Csaba jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, igazán érdemi választ nem lehet rá adni.
Az önkormányzatnak ezen vitatott földekkel kapcsolatban hasznosítási kötelezettsége volt, vagy bérbe
adta, vagy saját maga műveltette azt. Peres eljárás során el lehet dönteni, hogy a befizetett bérleti díj
kit illet, melyet adott esetben a nemzeti földalap is követelhet, de ő sosem volt birtokon belül. Ezt az
önkormányzatnak adták át, amit a peres eljárás során senki nem vitatott. Ennek a nagyságrendje kb. 40
millió Ft.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a 2006-os költségvetésbe a vitatott
földek utáni bérleti díj nem lett beállítva. Legnagyobb probléma, hogy ennek az összegnek a fele be
nem fizetett bérleti díj. Nem tartotta elképzelhetőnek, hogy ezt az összeg utólag visszakövetelik az
önkormányzattól.
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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Termőföldek tulajdonba kérése
az 1997. évi XXXIII. tv. alapján szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Külterületi belvízkár megelőzés – AVOP 3.2.12 pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetőjét, hogy
ismertesse a pályázattal kapcsolatos előterjesztést.
Szujó Zsolt a városüzemeltetési osztály vezetője elmondta, hogy az elmúlt évi komoly belvízkárok
megmutatták, hogy a településen mely helyeken vannak csatornázási gondok. Az AVOP pályázati
felhívásával lehetőség van kizárólag mezőgazdasági területek belvízkár problémáinak megoldására.
Ebben a pályázati lehetőségben megoldható volna a belterületi csapadékvíz elvezetése, az endrődi
településrészen a három holtág összekötése, illetve a belvíz II. ütemének a jövő évi megvalósítását a
címzett támogatásból megvalósuló beruházása. A Szénáskerti és Görbekúti csatornák felújítása,
valamint a Révzugi szivattyútelep kapacitásbővítése is bekerülne komplex fejlesztésként. A támogatás
mértéke a beruházás elszámolható költségeinek 85%-a, mivel a fejlesztés vidékfejlesztési szempontból
hátrányos helyzetű kistérségben valósul meg. A támogatás maximális mértéke 80 millió Ft lehet. A
pályázat benyújtási határideje folyamatos, de legkésőbb 2006. december 31. Amennyiben a keret
kimerül, a pályázati kiírást ennél korábbi időpontban felfüggesztik.
Lényeges megoldás volna a Szénáskerti csatorna, a Sebes Gy. utcai csatorna elkészítése, egyrészt
belterületi gondokat is megoldana az Ipartelep u. vízelvetésével, a Bethlen- Sebes Gy., valamint az
ottani városrész vízelvezetése, valamint külterületi vizeket is elvezetne.
A Görbekút megvalósítása is a pályázat része, ebbe a csatornába vezetnék bele az ún. gyomai csatorna,
a Vásártéri Ltp., a Pásztor J. úti, az Ipartelep úti vízelvezetők és ide csatlakozik a Sebes Gy. úti
csatorna is.
Ha a valamely pályázat nem nyer, elképzelhető, hogy gondok lesznek, tehát mindenféleképpen arra
kell törekedni, hogy nagyon jó pályázatot adjanak be, mert a támogatás nélkül ezek a csatornák nem
készülnek el.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta észrevehető, hogy a városban nem maradt
meg a víz. Több helyen az átereszeket kitisztították, a jégdugókat kiverték és a víz könnyebben elfolyt.
A megyéhez is nyújtunk be címzett támogatásra pályázatot, sok mindent megold, de hogy komplett
legyen, ahhoz kell az AVOP-os pályázat is. Döntően az Ipari Parkra van alapozva, mert az ott
értékesített területekből hagyni kell bizonyos elkülönített összegeket továbbfejlesztésre.
Hosszantartóan nem lehet gond nélkül megoldani a város vízelvezetését.
/Katona Lajos alpolgármester távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 14 fő/
További kiegészíteni valója nem volt, a képviselők részéről a pályázattal kapcsolatban hozzászólás,
kérdés nem hangzott el, a testület egyhangú 14 igen szavazattal azt elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az FVM Agrár és Vidékfejlesztési
Operatív Program Irányító Hatósága által a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra
fejlesztése, ezen belül a vízkárelhárítás önkormányzati és/vagy magántulajdonban lévő
létesítményeinek kollektív beruházásainak támogatására kiírt pályázati felhívás alapján
(AVOP 3.2.12.), a gyomaendrődi Szénáskerti és Görbekúti csatorna felújítása, valamint a
Révzugi szivattyútelep kapacitásbővítése érdekében.
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Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 15%-át, 13.963.775 forintot a 2006.
évi költségvetéséből (… KT sz. rendelet) biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (85%):
Saját erő (15%):

93.091.832 Ft
79.128.057 Ft
13.963.775 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
/Katona Lajos alpolgármester visszaérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 15 fő/
20. Napirendi pont
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló kiemelt célok 2006. évre
Dr. Csorba Csaba jegyző a témához kapcsolódóan szükségesnek tartotta szólni az e közigazgatásról,
mely fejlesztés lényeges, nemcsak azért mert országos elvárás, hanem mert szükséges. A jelenlegi
ügyfélfogadási időbe nem lehet győzni az ügyfélfogadást, ez lassan a tényleges érdemi munka
rovására megy. Ez ellen két dolgot lehet tenni, egyrészt változtatni a technikai feltételeken, ami előbb utóbb azt fogja eredményezi, hogy az ügyfelek nem jönnek a hivatalba. Ha megnézzük a jelenlegi
költségvetést, az informatikai kiadások növekedtek az előző évekhez képest, ez lehet az elmozdulási
pont, aminek következtében ugyanezzel az ügyintézői létszámmal és bizonyos mértékig ezzel az
ügyfélfogadási idővel pár éven belül meg lehet felelni ezeknek a célkitűzéseknek. Ez a
feladatmegoldás egyrészt a fenntartó, aki a költségeket biztosítja másrészt a köztisztviselői karon
múlik, aki valamilyen szinten megtanulja ezt és végrehajtja. Problémás viszont a mikrotérségi
feladatok ellátása. Ahhoz, hogy ezen a szinten tartható legyen a közigazgatás, kellene a mikrotérség.
Véleménye szerint minden erőfeszítés ellenére a három település (Csárdaszállás, Hunya,
Gyomaendrőd) között nem javul a kapcsolat. Ezzel a kapcsolattal a Rózsahegyi Kistérségi Általános
Iskola és a települések is jelentős normatíváktól esnek el. Ez még az idei év fő feladata, a választások
mellett, de ebben előreláthatólag nem lehet eredményt felmutatni. Kistérségi Általános Iskolák
nyernek komoly pályázatokat, de ehhez arra volna szükség, hogy a három település megfelelően
együttműködjön.
Hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, a Képviselő-testület a tájékozatót egyhangú, 15 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja 2006. évre a Polgármesteri Hivatal
célkitűzéseit.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetősége Vajdasági településekkel
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, az előkészítés, illetve a
véleményezések során az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a 2006-os évben az önkormányzat ne
alakítson ki, illetve ne kezdeményezzen újabb testvérvárosi kapcsolatot. A vajdasági településekkel
már többször kezdeményeztek testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, de minden alkalommal elmaradt
az igény a vajdasági települések részéről.
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A javaslat szerint a helyhatósági választások után amennyiben a következő testület úgy gondolja,
alakítson ki újabb testvérvárosi kapcsolatot. Jelenleg három jól működő testvérvárosi kapcsolatot
tartunk fenn.
Hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, a Képviselő-testület a tájékozatót egyhangú, 15 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a költségvetés
szűkös anyagi helyzetére 2006. évben nem szándékozik további testvérvárosi kapcsolatot
kialakítani, illetve kezdeményezni.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Beszámoló a 2005. évben történt fásításokról, a zöldterületek gondozásáról, fejlesztéséről
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a mostani anyagban szó van a Hősök
úti hársfa sorról, amely felújítás ütemterve a március havi ülésre kerül majd a képviselő-testület elé
beterjesztésre.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy látványos az a
folyamat, amely e tekintetben az utóbbi időben a városban végbement. Értékelendő a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. munkája. Városunk szépítése azonban nem csak az önkormányzat feladata, hanem
mindannyiunké, akik itt élünk ezen a településen. Ezért lehetőséget kellene teremtenünk arra, hogy
azok a lakosok, akik szűkebb lakóhelyük szebbé tételére időt, pénzt, fáradtságot áldoznak,
megmérettethessék magukat környezetszépítő tevékenységükben, és a közösségi szinten elismert
munkájukkal egyre több lakost ösztönözzenek ugyanerre. Más település példájára, javasolná, hogy az
önkormányzat is hirdessen versenyt a lakosság részére a házak előtti közterület gondozására,
virágosításra, fásításra. Nem pénzbeli jutalmazásra gondolna, hanem valami egyszerű jelképes
dologra.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a fenti javaslattal, a verseny megvalósítható a lakosság
körében. Véleménye szerint a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság valamint a humánpolitikai
bizottság a márciusi vagy az áprilisi ülésére készítse elő a pályázati kiírást. A pályázatot külön kellene
meghirdetni utcákra, közintézményekre, magánházakra.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
határozatukat, azzal a kiegészítéssel, hogy a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság és a
humánpolitikai bizottság készítse elő az áprilisi ülésre „a tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért”
címmel közintézmény, utca és magánház részére a pályázati kiírást.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2005. évben történt
fásításokról, a zöldterületek gondozásáról, fejlesztéséről szóló tájékoztatót.
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A Képviselő-testület felkéri a Városfenntartó és Környezetvédelmi, valamint a Humánpolitikai
Bizottságot, hogy a testület április havi ülésére dolgozzon ki egy pályázati kiírást „a tisztább és
ápoltabb Gyomaendrődért” címmel közintézmény, utca és magánház kategóriába.
Határidő: azonnal, illetve 2006. április 27.
Felelős: Városfenntartó és Környezetvédelmi valamint Humánpolitikai bizottság
23. Napirendi pont
Varjú Szabolcs Elek kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Varjú Szabolcs Elek azzal a kérelemmel fordult a Képviselő
– testülethez. A szülei tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Tanács u. 17. szám alatti ingatlan végrehajtási
eljárás során már többször meg lett hirdetve árverésre, 2006. február 16.-án lesz a negyedik árverés.
Nevezett azt kéri, hogy az önkormányzat éljen a törvény által biztosított elővásárlási jogával és
vásárolja meg az ingatlant, melyet követően Varju Szabolcs Elek pénzintézeti hitelből visszavárásolná
azt az önkormányzattól.
A véleményező bizottságok a kérelmet megtárgyalták, és nem javasolták a Gyomaendrőd, Tanács u.
17. szám lakóház ingatlan tulajdonjogának a megszerzését.
Hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2006. (II. 23.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Tanács u. 17. szám lakóház
ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete nem kíván élni a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. Törvény 136/A. § (1) bekezdésében biztosított elővásárlási jogával a 2006.
február 16.-án árverésre kerülő Gyomaendrőd, Tanács u. 17. szám alatti ingatlan
tulajdonjogának megszerzése érdekében.
Határidő: 2006. február 28.
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:
25. Ápolási díj elutasítása miatt benyújtott fellebbezés
26. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
27. Városi Zene- és Művészeti Iskola névválasztásának kérelme
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

Csíkné Tímár Éva
hitelesítő

Knapcsek Béla
hitelesítő
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