Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
7/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. április 27-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, 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, Farkas Imre
osztályvezetők, Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó,
Az egyes napirendi pontok megtárgyalásában érintett meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi sajtó képviselői,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzőkönyvvezetők,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Alpolgármester urat, Jegyző,
Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, az intézmények vezetőit és valamennyi meghívottat, akik az
egyes napirendi pont tárgyalásában érintettek. Külön köszöntötte Paraizs Tamás urat a helyi rendőrőrs
parancsnokát, akinek ezúton gratulált az előléptetése alkalmából.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fős tagságból jelen volt 18 fő. Csányi István
képviselő jelezte, hogy az árvízi védekezés miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Rau József és Dr. Kovács Béla képviselő urakat.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Az elmúlt hetek és napjaink egyik legmeghatározóbb eseménye a Hármas- Körös mentén kialakult
árvíz elleni védekezés, melyben településünk is érintett.
Gyomaendrődön a vízállás ma reggel 8,16 cm-en állt. Naponta tovább gyorsul a folyó apadása, amely
5-10 cm csökkenést eredményez. A vízállás hét végére várhatóan 8 méter alá csökken, így
elrendelhető lesz a II. fokú árvízvédelmi készültség.
Elmondható, hogy elég nehezen indult a védekezés, hiszen ilyen magas vízálláshoz a város lakossága,
a szakemberek nem voltak hozzászokva. Legutóbb az 1970 –es árvízkor 9.18 cm volt a Körös
vízállása, ami akkor rekord magasságnak számított. Ezt az értéket most a folyó túllépte a tetőzés
időszakában 9,40 cm –en állt.
Gyakorlatilag április 18-án 17 órától rendelte el a Kormány a Hármas -Körös mindkét partjára a
szarvasi és a Zsófiamajori árvízvédelmi szakaszra a rendkívüli készültséget és hirdette ki a
vészhelyzetet. A védekezési munkákhoz mintegy 500-700 főből álló katonai alakulat érkezett
Gyomaendrődre, és tartózkodik itt jelenleg is. Közülük 550-600 fő, aki ténylegesen a gátakon volt, a
többi logisztika és a vezérkari személyzet, akik a Polgári Védelmi Bázisról irányították a védekezést.
Az önkormányzat 120 fő közmunkást rendelt ki a gátakra és még számos önkéntes vett részt a
munkálatokban.
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A hétfői megyei védelmi bizottsági ülésen még az a döntés született, hogy a katonák továbbra is itt
állomásoznak Gyomaendrődön, és innen szállítják őket Csongrádra a Körös illetve a Tisza
torkolatához az ottani védekezési munkákhoz. A jelenlegi parancs szerint viszont ma éjjel, holnap
reggel a katonai alakulat elvonul a város területéről, és csak 100 fő marad itt készenlétbe.
Gyomaendrődön legkritikusabb volt a helyzet az endrődi közúti hídnál a jobb oldali partszakaszon, kb.
20 cm magasság az, ami még véd, ott már homokzsákokat kellett elhelyezni. Probléma volt továbbá a
Sóczó zugnál, és Zsófiamarjortól lefele 5 km-es szakaszon, a szakemberek elmondása szerint ott
„mínuszos” a gát, ami azt jelenti, hogy a 9.20 cm-es vízálláshoz viszonyítva a gát alacsonyabb egy
szakaszon. A bal parton a fazekasi részen voltak kisebb jellegű problémák. Három helyen volt szükség
bordás támasztásra. A cigány városban 15.000 db homokzsákkal lett a feljáró mindkét oldalán
megvédve. A Sóczó zugba 25.000-30.000 homokzsák elhelyezésére volt szükség, míg a legrosszabb
volt a helyzet Kocsorhegyen, ahol mintegy 90.000 db homokzsákkal lett a gát megtámasztva.
Összességében a kritikus helyeken sikerült a vizet megfogni, a katonák fegyelmezett és eredményes
együttműködésüknek köszönhetően. A fő gondot nem is a víz magassága okozta, hanem az, hogy a
hosszantartó árhullám következtében a gátak eláztak. Kocsorhegyről két ingatlanból kellett az ott
élőket kitelepíteni, a város más területét az árvíz ilyen szempontból nem érintette.
A védekezési költségek április 26-ig mintegy 30 millió Ft-ot tettek ki, a helyreállítási költség 50-70
millió Ft körüli. Az, hogy ebből mennyit hagy jóvá a kormányzat, egyenlőre nem lehet tudni. Napi
2.2-2.5 millió Ft-ot tett ki a katonák közvetlen ellátása, fenntartási költsége, ami egy főre levetítve
1.400 Ft/nap. A védekezésben részt vevő katonák munkáját nagyon sokan segítették a városban, a
kávéval, üdítővel kínálták őket, illetve a vállalkozók péksüteménnyel egészítették ki a napi étkezési
ellátásukat. Jó érzés volt tapasztalni, a város lakosságának jó szándékú segítő közreműködését. A
Munkaügyi Központ kirendeltsége 12 illetve 50 fő munkanélkülit vezényelt ki a gátakra, amely
támogatás mértéke 4-5 millió Ft körül van. Ezen kívül pénzbeli támogatás is érkezett a városba, a
csepeli önkormányzat 2 millió Ft-ot, míg Kállai Ferenc színművész úr, városunk szülötte 500.000 Ft –
ot utalt az árvíz okozta károk helyreállítására.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy határozatban fejezze ki köszönetét azoknak a szerveknek,
akiknek a segítsége nélkül a település védelme nem lett volna biztosított. Külön köszönet illeti a
Magyar Néphadsereg 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár állományát, akik nagyon nagy
segítséget adtak az árvízi védekezéshez. Köszönet továbbá a megyei Vízügyi Igazgatóság személyi
állományának, a Munkaügyi Központnak, a Katasztrófavédelemnek és a város lakosainak a jó
szándékú, segítő együttműködéséért.
A védekezés költsége lehet, hogy eléri a 100 millió Ft-ot, de ez az összeg még így is töredéke annak,
mint ami egy esetleges gátszakadás következtében jelentkezett volna.
További köszönet illeti a Jegyző urat, Szujó Zsolt osztályvezető urat a mezőőröket a gépkocsivezetőt,
akik sok esetben napi 12 órás szolgálatban koordinálták a védekezési munkálatokat. A Gyomaszolg
Ipari Park Kft. szervezetten több ezer m3 homokot, földet hordott a gátakra.
El kell ismernünk, hogy a katonák nélkül, nagyon nehéz helyzetben lettünk volna. Az ő eredményes
közreműködésüknek, és a lakosság összefogásának köszönhető, hogy a város nyugalomban és
biztonságban érhette meg az utóbbi évek legnagyobb árvízét.
Megkérdezte a képviselőket, majd a jelenlévő érdeklődőket van e kérdésük, hozzászólásuk a témához
kapcsolódóan.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek határozatban rögzíteni, miszerint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a település lakosainak nevében tisztelettel
megköszöni a 2006. április 18-tól folytatott rendkívüli árvízvédekezésben kifejtett odaadó és
lelkiismeretes munkát, figyelemmel arra, hogy Gyomaendrőd város védelme az alább felsorolt szervek
tevékenységes nélkül nem lett volna biztosított.
Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár
Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a település lakosainak nevében
tisztelettel megköszöni a 2006. április 18-tól folytatott rendkívüli árvízvédekezésben kifejtett
odaadó és lelkiismeretes munkát, figyelemmel arra, hogy a Gyomaendrőd város védelme az
alább felsorolt szervek tevékenysége nélkül nem lett volna biztosított:
¾ Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
¾ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
¾ Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár,
¾ Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége,
¾ Gyomaendrődi vállalkozók, és a város lakossága.
Határidő: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta, hogy április 29.- május 1. között
kerül megrendezésre az immár hagyománynak számító Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál. Bíznak
abban, hogy az időjárás kedvezni fog, és a tervezett helyszínen – az Erzsébet ligeti új rendezvény téren
– a rendezvényt le tudják bonyolítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy az országgyűlési képviselő
választás első fordulója rendben lezajlott a településen. Jogorvoslati kifogás az OEVB-hez nem
érkezett. Az 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben második forduló tartására nem került
sor, mivel az első forduló érvényes és eredményes volt. Domokos László a FIDESZ-KDNP jelöltje
szerezte meg a szavazatok több mint 50 %-át
Ezúton kívánta megköszönni a választási szervek munkáját, és gratulált a győztes jelöltnek.
A jelenlévők részéről további napirend előtti bejelentés nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet javasolta kiegészíteni és 22. napirendi pontként a
„Tájékoztatás a 2007. évi címzett támogatási igénybejelentés tartalmáról” tárgyú előterjesztést
megtárgyalni. Ennek alapján 23. napirendi pont a bejelentések, míg a zárt ülés keretében 24.
napirendiként a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2005 évi beszámolója, és 25. napirendi pontként a Liget
Fürdő Kft. 2005. évi beszámolója kerül megtárgyalásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Összefoglaló jelentés a 2005. évben végzett belső ellenőrzésekről
3. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4. Települési esélyegyenlőségi program elfogadása
5. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2005. évi közhasznúsági jelentése
6. 2006. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
7. Új termálvíz közkifolyó létesítése az Erzsébet Ligetben
8. A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési verseny meghirdetése
9. Idős magas kőrisfa védetté nyilvánításának kérelme
10. Közösségi Ház létszám-leépítési pályázata
11. Dr. Békés Annamária székhelyváltoztatásának bejelentése
12. Önkéntes tűzoltóság létrehozása
13. Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző illetmény változása
14. Nagyné Simon Mária kérelme
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anipharma Kft. kérelme
Papgátiné Gonda Edit lakásvásárlási kérelme
Szolgálati bérlakás igénylés
Tájékoztatás a folyamatban lévő útépítésekről
Tájékoztatás a Békés Megyei Vízművek Rt. 2005. évi eredményének alakulásáról
Tájékoztató - 2006. évi EU Intervenciós Élelmiszersegély programban támogatott
alapélelmezési cikkek (liszt, tésztafélék) pályázat útján történő szétosztása - GYEA
pályázatról
21. Városi Gondozási Központ kérelme
22. Tájékoztatás a 2007. évi címzett támogatási igénybejelentés tartalmáról
23. Bejelentések
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont
Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalására meghívott Bencze Lajosné
okleveles könyvvizsgálót, és felkérte, hogy néhány szóban ismertesse a könyvvizsgálat véleményét a
költségvetés végrehajtásáról.
Bencze Lajosné könyvvizsgáló elmondta, a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a
testület elé beterjesztett beszámolót a könyvvizsgálónak szakmai szempontok szerint át kell vizsgálni.
A Kovero Kft. a vizsgálatot elvégezte, és a beszámolót hitelesítő záradékkal látta el. A könyvvizsgálat
az önkormányzat 2005 évi költségvetésének teljesítését az egyszerűsített 2005. évi éves pénzforgalmi
jelentéssel egyezően 3.738.182 e Ft bevétellel, 3.238.453 e Ft kiadással a 2005 évi egyszerűsített
pénzmaradvány kimutatással egyezően 477.900 e Ft módosított pénzmaradvánnyal és a mérleget
egyező eszköz –forrás oldallal 12.298.773 e Ft főösszeggel hitelesítette. A beszámoló az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet mutat, az adatok hitelesek, minden egyes főkönyvi
egyenleg alátámasztott.
Lévén, hogy az önkormányzat négy éves ciklusának ez az utolsó beszámolója, ezért szólni kívánt az
elmúlt négy év pénzügyi tapasztalatáról. A kezdeti pénzügyi nehézségeket sikerült leküzdeni az
önkormányzatnak, a racionalizálásra vonatkozó határozatokat végrehajtották, aminek eredményeként
mára elérték, hogy a beszámoló működési hitelt nem tartalmaz, a pénzügyi helyzet stabilizálódott. Az
elmúlt években végzett beruházásoknak köszönhetően város nagyarányú fejlődésen ment keresztül. A
hivatal munkáját minősíti az, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata hiányosságokat nem tárt fel,
illetve az APEH vizsgálat során felmerült vitás kérdésben is sikerült bizonyítani, hogy a hivatal
jogértelmezése helyes volt, és megnyerte az APEH-al szembeni „küzdelmet”.
A könyvvizsgálat nevében kívánta, hogy az önkormányzat továbbra is ilyen minőségű munkát
végezzen, melyhez sok sikert és jó egészséget kívánt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd összegezve elmondta,
megnyugvással értékelhető, hogy a város költségvetése így alakult. Az elmúlt évben hitelfelvételre
nem volt szükség, nem voltak likviditási gondok, és sikerült megfelelő tartalékot képezni erre az évre.
Ennek a gazdálkodásnak a következménye az is, hogy 2006 év sem lesz túl problémás. Mindehhez
megköszönte a képviselő-testület együttműködését, és a hivatal pénzügyi osztályának munkáját.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására, a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2006.(…..) KT. rendeletét
a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.
§ alapján a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület a 4/2005. (II. 25.) KT számú rendelettel elfogadott 2005. évi költségvetés
zárszámadását 3.738.182 E Ft bevétellel és 3.238.453 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.738.182 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.293.043 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 90.077 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 840.825 E Ft, címenként, alcímenként a 4.
számú mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz
kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4 . számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat 2005. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7.
számú melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet
2005. évben 318.185 E Ft-ban állapít meg, a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által intézményenként jóváhagyott és teljesített
létszámadatokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és
annak teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási
ütemét a 11. számú melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2005. évi költségvetési végrehajtásról szóló
Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12.
melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe
közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2005. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet
tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.298.773 E Ft-ban
állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról
készített kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. számú
melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évi közvetett támogatásait a 16. számú
melléklet mutatja be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a cigány kisebbségi önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a német kisebbségi önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évben képződött pénzmaradványát önálló
költségvetési szervenként a következő részletezéssel hagyja jóvá.
6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola 893 E Ft
6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3.120 E Ft
6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 6.297 E Ft
7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 25.817 E Ft
8. cím : Városi Gondozási Központ 2.067 E Ft
10.cím : Hármas-Kőrös Kistérségi Társulás 0 E Ft
11.cím : Polgármesteri Hivatal 439.706 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás
elszámolásából adódó +4.061 E Ft utólagos elszámolású normatív támogatás összegét is.
Összesen: 477.900 E Ft
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
345 E Ft feladattal nem terhelt pénzmaradványát 2006 évben felhasználhassa, továbbá a Városi
Gondozási Központ 2.067 E Ft összegű feladattal nem terhelt pénzmaradványát az intézmény 2006
évben felhasználhassa.
A Polgármesteri Hivatal szabad, feladattal kötelezően le nem kötött 14.574 E Ft
pénzmaradványáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Az
erről szóló rendeletet 2006. július 31.-ig kell megalkotni.
19. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központnál a dologi kiadások
maradvány terhére jóváhagyja a 885 E Ft összegű felújítást, és a 7.645 E Ft összegű beruházási
kiadások teljesítését. A Kis Bálint Általános Iskolánál jóváhagyja a dologi kiadásoknál mutatkozó 29
E Ft összegű túllépést, melyet a többletbevételéből finanszírozott, továbbá a 6.910 E Ft összegű
felújítás teljesítést, és a 683 E Ft felhalmozási kiadások teljesülését, mely a felhalmozási kiadásokon
belüli átcsoportosítást jelent.
Záró rendelkezések
20. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2006. április
Dr. Dávid Imre s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

2. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2005. évben végzett belső ellenőrzésekről
Csíkné Timár Éva a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a belső ellenőrzés során az önkormányzati
intézményeknél leellenőrzésre kerültek az állami normatív hozzájárulások és a kötött felhasználású
normatív támogatások, azok igénybevételének dokumentáltsága, valódisága és megalapozottsága. A
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a pénztár és banki bizonylatok tételes ellenőrzésére került sor,
míg az Egészségügyi Intézménynél és a Városi Könyvtárnál szabályszerűségi és a 2004 költségvetési
évre vonatkozó pénzügyi ellenőrzés történt.
Az elvégzett ellenőrzések átfogó képet adtak a vizsgált intézmények pénzügyi-gazdasági helyzetének
alakulásáról, megállapítható, hogy ebben a tekintetben rendezettek a viszonyok. A bizottság
véleménye szerint is a független belső ellenőr alkalmazásra szükség van, amely ma már kistérségi
formában működik.
A bizottság nevében javasolta a képviselőknek a jelentés elfogadását.
A képviselő-testület a fentiekkel egyhangú 18 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2005. év belső ellenőrzéseiről szóló éves
összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, az átfogó értékelés megvitatása során
a bizottság megállapította, hogy az értékelés nagyon hasznos a testület számára, mivel tájékozódhattak
a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről is, melyek a város lakossága, és a gyermeket
nevelő szülők vonatkozásában sorsdöntő intézkedéseket jelentenek.
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A bizottság megállapítása volt továbbá, hogy az új családtámogatási rendszerrel bizonyos családok
hátrányosabb helyzetbe kerültek. A változást követően ugyanis a szülők minden gyermek után családi
pótlékot kapnak, eddig viszont az arra jogosultak nevelési támogatást kaptak, amelynek összegét
közvetlenül a gyermek oktatási vagy nevelési intézményének, illetve a gyermek napközbeni
étkeztetését biztosító intézmény számlájára utalt át a hivatal. A módosításból következően mára
nagyon sok étkezési térítési díj elmaradás keletkezett az intézményeknél, és mivel a továbbiakban ez
az iskola költsége lesz, sok gyerek ki fog maradni a napközbeni étkeztetésből, egyre több lesz az éhező
gyerek. Mindezek alapján a bizottság kezdeményezné, hogy a városvezetés, a jegyző úr ezt a
problémát jelezze az illetékes minisztérium felé, és kérje a módosítás előtti rendszer visszaállítását.
Megítélése szerint az önkormányzat rászorultsági alapon történő helyben döntése sokkal többet ér,
mint az így kiadott összes pénzösszeg, ugyanis a szülő a megkapott családi pótlékot nem biztos, hogy
minden esetben a gyermekére költi. Sajnos vannak a társadalomban lecsúszott rétegek, amit nem
kellene még ezzel is konzerválni, hanem a gyermekeket fel kellene emelni, és az iskoláknak megadni
azt a lehetőséget, hogy étkeztesse őket.
Összességében a feladat ellátásáról szóló jelentést a bizottság jónak tartotta, javasolta a testületnek
annak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester maximálisan egyetértett a bizottság hasznos megállapításával, amelynek
továbbítása mindenképpen szükséges az illetékesek felé.
Hozzászólás hiányában felkérte a testület tagjait a jelentés elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi
feladatok 2005. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Települési esélyegyenlőségi program elfogadása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a testület márciusi ülésén a program megvitatása során felmerült
képviselői javaslatok beépítésre kerültek az esélyegyenlőségi programba, a melléklet program-tervezet
azokat már tartalmazza.
A program-tervezethez tartozó táblázatok közül a testület figyelmébe ajánlotta az oktatással
kapcsolatos táblázatot, ezen belül is a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetére vonatkozó számszaki
adatokat, amelyek nagyon tanúságosak, mély és alapos következtetéseket lehet belőlük levonni.
A program -tervezet főleg az oktatási részre lett kidolgozva, természetesen nem elfeledve az egyéb
területeket sem. Megítélésük szerint azonban az esélyegyenlőség egyik legjelentősebb része az
oktatás, ezért is lehet maximálisan egyetérteni a Humánpolitikai bizottság fentiekben elhangzott
véleményével.
A maga részéről arra kérte az oktatási intézményeket és a programban érintett más intézményeket is,
hogy az esélyegyenlőségi programot tanulmányozzák, melynek során a megfogalmazott észrevételeik,
javaslataik a program újbóli felülvizsgálata során abba beépítésre kerülnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a program elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerint
kiegészített települési esélyegyenlőségi programot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy a települési esélyegyenlőségi program megvalósítását kísérje
figyelemmel, és arról kétévente számoljon be a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2005. évi közhasznúsági jelentése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalására meghívott Kóris Györgynét a
kuratórium elnökét, majd megkérdezte, van e szóbeli kiegészítése az írásos jelentéshez.
Kóris Györgyné elnök hozzászólásában elsőként meg kívánta köszönni a képviselő-testület tagjainak
a képtár működéséhez, a szakmai munkához nyújtott pénzbeli támogatást. Az elmúlt öt évben, amióta
ezt a megbízatást ellátja, számos felújítás történt a képtárban, gondol itt elsősorban a tető felújításra,
amire már nagy szükség volt. Ugyanakkor öröm számára, hogy az önkormányzat ez évi költségvetése
tartalmazza a látogatói WC kialakításának költségét, melynek megoldására égetően szükség lenne.
Idővel az épület akadálymentesítését is meg kell oldani.
A képtár elmúlt évi munkáját a mellékelt szakmai beszámoló tartalmazza. Az elmúlt évben is igen
tartalmas szakmai munka folyt a képtárban. Nyilván vannak még hiányosságok, amelyek pótlását
továbbra is folytatni kell. Ebben az évben szakember foglalkoztatás pénzügyi fedezetére nyújtottak be
pályázatot a 2006. évi Civil alapra. A belső átalakítási munkákat szeptemberben kezdik el, így a képtár
csak addig lesz látogatható.
Itt kívánta elmondani, hogy az elmúlt időszakban a helyi sajtóban és egy képviselő részéről is
elmarasztalás fogalmazódott meg a képtárban végzett szakmai munkával szemben, az elmúlt évben
meghirdetett, majd visszavont képárverés kapcsán. Hangsúlyozta azonban, hogy ebben a kuratórium
teljesen vétlen. Mint ahogy azt az Ügyrendi és Jogi Bizottság felé tett írásos jelentésében is leírta,
szakmai javaslat figyelembevételével került sor a képek árverés útján történő értékesítésének
előterjesztésére, mely szakmai javaslatot Banner Zoltán művészettörténész készítette el. A képtár
megnyitása óta Banner Zoltán a Békés Megyei Múzeum immár nyugdíjas művészettörténésze végezte
és segítette a szakmai munkát. Időközben a képtár a törvénysértést megszüntette, az Idősekért
Alapítvány részére az általuk megvásárolt képek ára visszautalásra került. Ugyanakkor az alapítvány
által megvásárolt és a Mirhóháti úti új Idősek Otthonában elhelyezett képekre kölcsönszerződést
kötöttek öt év időtartamra, mely további évekre is meghosszabbítható.
Szeretné, ha a képviselő-testület tagjai sűrűbben látogatnák a képtárat, jobban megismernék az ott
folyó szakmai munkát. Ugyanakkor úgy tartaná jónak, ha az esetleges észrevételeket, véleményeket
közvetlenül felé jeleznék, és nem a helyi sajtón keresztül keltenék a képtár rossz hírét.
Dezső Zoltán képviselő reagálva a fenti hozzászólásra elmondta, ami az említett képárverést illeti,
úgy gondolja, hogy a képviselő-testület minden előterjesztést bizalommal tárgyal meg, viszont ha az
hiányos, vagy jogszerűtlen, akkor a testület félre van vezetve. Megítélése szerint a kuratóriumnak,
illetve a fenntartónak lett volna a kötelessége, hogy szakmai és jogi szempontból is megfelelően
előkészített anyagot terjesszen a testület elé. Talán nem őt kellene hibáztatni azért, hogy szóvá tette a
téma kapcsán felmerült hiányosságokat, és felhívta a figyelmet arra, hogy a testület félre lett
tájékoztatva.
Véleménye szerint, ha már egyszer a városnak van egy képtára, ami adományokat is elfogad, úgy
azokat kellő tisztességgel a törvényességnek megfelelően kellene kezelni, amelyért nem a képviselőtestület a felelős, hanem az, aki ezt a tevékenységet folytatja.
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Császárné Gyuricza Éva képviselő megkérdezte, az elmúlt évben pályázott és nem nyert, vagy
egyáltalán nem is pályázott a kuratórium. Az eredmény kimutatás szerint nem volt pályázati
támogatás.
Kóris Györgyné elnök válaszolva elmondta, az elmúlt évben sajnálatos módon elmaradt a pályázat
benyújtása, az idén viszont a Corini képek restaurálására nyújtottak be pályázatot, reméli sikerrel.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, személyesen is volt alkalma megtapasztalni, hogy
milyen tisztességes és színvonalas szakmai munkát végez a kuratórium. Nem kis dolog, hogy egy
ilyen „kis képtár” 1993 és 2005 között 41 kiállítást rendezett meg. Ugyanakkor azt sem kellene
figyelmen kívül hagyni, hogy a Corini képek mára már túl mutatnak a városunkon is, egyre értékesebb
lesz a gyűjtemény, amit bizonyít az is, hogy a Kispesti Vigadó Galériában az elmúlt évben 15 db
Corini festmény került kiállításra.
Mint ahogy az elnök asszony is említette, a képárverés kapcsán kialakult törvénytelenség
megszüntetésre került, és a megkötött kölcsönszerződésnek köszönhetően a képek továbbra is az
idősek otthonának falát díszíthetik.
Megítélése szerint ez a leghelyesebb megoldás melyet követni kellene, és azokat az adományba kapott
képeket, amelyeket a képtár hely hiányában nem tud raktározni, más önkormányzati intézményekben
is ki lehetne helyezni, ahol mások számára is láthatóvá válnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző megítélése szerint egy kissé fel lett nagyítva az a probléma, ami a
képárveréssel kapcsolatban felmerült. A képtár dolgozói tisztességgel és lehetőségeikhez képest
próbálták azt rendezni. Annál is inkább egy mondvacsinált és felnagyított dologról van szó, mivel a
szóban forgó képek értéke ehhez képest nagyon csekély. Az Idősekért Alapítvány által a megvásárolt
képekért fizetett összeg is inkább a kuratóriumnak nyújtott támogatásaként tekinthető. Ugyanakkor
nem véletlenül lett több szakember is felkérve arra, hogy a képtár ilyen irányú raktározási gondját
segítsen megoldani.
Ismételten az volt a véleménye, hogy olyan csekély súlyú és mondvacsinált problémáról van szó,
amely lehet, hogy a helyi sajtóban jól hangzott ugyan, de az biztos, hogy nem a képtár működését
segítette elő, és nem annak jó hírét szolgálta. Bízott abban, hogy talán egyszer megérhetjük azt is,
hogy bizonyos képviselők részéről nem csak a negatív vélemények hangzanak el, hanem elismerésre
fog kerül a képtár azon munkája is, amellyel az a város képzőművészeti életét igyekszik serkenteni és
előmozdítani.
Dezső Zoltán képviselő visszautasította a jegyző úr fenti megnyilvánulását. Igen is tisztelettel és
megbecsüléssel van aziránt, hogy a képtár ilyen ütemben fejlődött az elmúlt évek alatt. Ezért is reagált
a képárverés során felmerült problémára ilyen módon. Áttekinthetett volna ő is a hiba felett, mint
ahogy mások tették, viszont megítélése szerint a hibát igen is ki kell javítani, és ha azt valaki szóvá
teszi, azt tudomásul kell venni. Ő senkit nem hibáztatott, csupán azt kérte, hogy állítsák helyre a
törvénytelenséget, ami elsődlegesen a Jegyző úr feladata lett volna. Az elsők között ő volt az, aki
annak idején azt javasolta, hogy az adományként megkapott képeket a raktározási gond megszüntetése
érdekében ne árverés útján értékesítsék, hanem kölcsönszerződés alapján az önkormányzati
intézményeknél helyezzék el.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, arra kérte a kuratórium elnökét, hogy a képtári
gyűjtemény áttekintése után a képtár gyűjtőkörébe nem illő, értéktelen a város számára feleslegessé
váló képeket ajánlja fel a Nemzeti Múzeum számára.
Felkérte a képviselőket, hogy az elhangzott véleményekre is figyelemmel a közhasznúsági jelentést
fogadják el.
A Képviselő-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2005. évi közhasznúsági jelentését, és utasítja a
kuratórium elnökét, hogy a jelentés közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
2006. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, a 2006. évi támogatási
alapokra beérkezett pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság
hatáskörébe utalta, kivéve az alapítványok, melyek esetében a támogatás összegére vonatkozóan
javaslatot tesz a testület számára.
Felkérte Hangya Lajosnét a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, az egyes alapokra a költségvetési
rendeletben az alábbi összegek kerültek elkülönítésre:
ifjúsági alap 1.200 e Ft, sportalap 21.100 e Ft, és a civil szervezetek támogatási alapja 10.938 e Ft. A
pályázatok benyújtási határideje 2006. március 31. déli 12. óra volt, mely határidőig az ifjúsági alapra
23 db, a sport alapra 16 db és a civil szervezetek támogatási alapjára 46 db pályázat érkezett; összesen
85 db.
A sportalap vonatkozásában könnyű dolga volt a bizottságnak, ugyanis a pályázó sportegyesületek egy
előzetes megbeszélés alakalmával maguk között végeztek egy egyességes felosztást. Az egyezség
szerinti összegek nagyjából megegyeztek a bizottság által is javasolni kívánt összegekkel. Ennek
alapján a bizottság az egyezség szerinti felosztást javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Az ifjúsági alapnál nagyon kevésnek bizonyult a felosztható pénzösszeg, mivel az összesen kért
támogatás 3.800.069 Ft volt, viszont a felosztható támogatás csak 900.000 Ft. A bizottság a hiányzó
102.000 Ft-ot a civil alapból javasolja átcsoportosítani.
Összességében a bizottság az előterjesztés mellékletében található tájékoztató táblákban foglaltak
szerint részesítette támogatásban a pályázókat, illetve az alapítványok esetében javaslatot tett a
támogatás összegére.
Kérte a képviselő társait, amennyiben kérdésük, véleményük van úgy azt mondják el.
Czibulka György képviselő a maga részéről nem értett egyet a két futball clubnak javasolt 6.400.000
Ft összegű támogatással. Ez az összeg majd nem több mint, amennyit a többi pályázó – sokkal
eredményesebb – sportegyesületnek javasoltak. Megítélése szerint, ha ennek az összegnek csak a felét
az éhező gyerekeknek adnák, már többet tettek volna a városért, mint így. Egyáltalán nem értette,
hogy egy ekkora városnak mi szüksége van két ekkora futball csapatra.
Dr. Csorba Csaba jegyző az előterjesztés mellékletében szereplő szerződés-tervezetekre hívta fel a
testület tagjainak figyelmét. Ezen tartalmú szerződéseket fogja a képviselő-testület illetve a bizottság
megkötni a támogatásban részesülőkkel, amelyre az államháztartási törvény szabályozása szerint van
szükség. A korábbi éveknek megfelelően az elnyert összeg felhasználásáról a támogatott köteles
elszámolni a következő év január 31. napjáig.
Jenei Bálint bizottsági elnök reagálva Czibulka György képviselő úr véleményére elmondta,
megítélése szerint nem az a baj, hogy most sok vagy kevés pénzt adunk, egy-egy szervezetnek, hanem
alapvetően az, hogy kevés az, amit feloszthatunk. Ha több lenne a pénz, többet tudna a város a
humánterületre is fordítani.
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Czibulka György képviselő hangsúlyozta alapvetően nem a sport az, amire a pénzt sajnálja, hanem a
sporton belül a futballra, amikor vannak a városban más legalább olyan jól működők sportegyesültek,
amelyeket nem támogatunk ilyen szinten. Ismételten az volt a véleménye, hogy a városnak teljesen
felesleges két futball csapatot fenntartani.
Más sportágak esetében a szponzorok és maguk a sportolók is komolyan a zsebükbe nyúlnak azért,
hogy versenyekre tudjanak járni, vagy rendezhessenek itt helyben.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a fenti véleménnyel, a város hosszú távú fejlődése érdekében
a következő testületnek reálisan szembe kell nézni az ebből eredő problémával.
További hozzászólás, vélemény nem volt, javasolta a képviselőknek, hogy az egyes támogatási alapok
felhasználásáról a bizottság elnökének beszámolóját, valamint az alapítványok esetében a támogatás
összegére vonatkozó bizottsági javaslatot fogadják el.
A Képviselő-testület a bizottsági javaslattal egyhangú 18 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hangya Lajosné a
Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2006. évi Ifjúsági-, Sport- és Civilszervezetek
támogatási alap felhasználásáról elfogadja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi Civil alapból
102.000.-Ft-ot csoportosít át a 2006. évi Ifjúsági alapba, egyidejűleg utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet módosításakor az átcsoportosítást vegye figyelembe.
Határidő:

Azonnal

II.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2006.
évi 900 ezer Ft összegű Ifjúsági alapból az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott
határidőig.
Egyidejűleg utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti
támogatási szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2006. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó

Támogatást megállapító határozat minta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
………………………………………………………………………………
pályázót,
hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2006. évben …………Ft azaz
…………………Ft támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell.
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A támogatás felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia
(pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra –
magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2007. január 31.
a pályázó

Elutasító határozat minta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
……………………………………………………………..pályázót,
hogy a 2006. évi Ifjúsági alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti.
III.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2006.
évi 15.834 ezer Ft Sport alapból a 2. számú mellékletben szereplő táblázatban az alapítványokat az
elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a Humánpolitikai Osztályt,
hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes
alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott
határidőig.
Egyidejűleg utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti
támogatási szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2006. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó

Támogatást megállapító határozat minta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
………………………………………………………………………………pályázót,
hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2006. évben …………Ft
azaz
…………………Ft támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról írásban a
tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet
létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott
célokra - használhatja fel.
Határidő a támogatási összeg felhasználásának elszámolása, szakmai beszámoló nyújtása: 2007.
:
január 31.
Felelős: a pályázó
Elutasító határozat minta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
……………………………………………………………..pályázót,
hogy a 2006. évi "Sport alap"-ra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti.
IV.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2006.
évi 6.882 ezer Ft Civilszervezetek támogatási alapból a 3. számú melléklet szerinti táblázatban az
alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a
Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat
eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse
Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott
határidőig.
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Egyidejűleg utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti
támogatási szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2006. május 15.
Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó

Támogatást megállapító határozat minta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
………………………………………………………………………………pályázót,
hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2006. évben
…………Ft azaz …………………Ft támogatást nyújtja:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a
szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról írásban a
tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg felett
szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély
esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2007. január 31.
a pályázó

Elutasító határozat minta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti
……………………………………………………………..pályázót,
hogy a 2006. évi "Civil szervezetek támogatási alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt
támogatásban nem részesíti.
7. Napirendi pont
Új termálvíz közkifolyó létesítése az Erzsébet ligetben
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a révlaposi lakosok kérelmet nyújtottak be a
hivatalhoz, melyben kérték, hogy a fürdő átalakítása során megszüntetett termálvíz közkifolyó
kerüljön visszaállításra. A lakosok vállalnák a közkifolyó megvalósításához szükséges anyagok
költségét, illetve a szerelést is elvégeznék.
A véleményező bizottság a kérelmet megtárgyalta, és nem javasolta az új termálvíz közkifolyó
megvalósítását a fürdő biztonságos vízellátásának érdekében.
Katona Lajos alpolgármester, és mint a Liget Fürdő Kft. felügyelő bizottságának elnöke
tájékoztatásként el kívánta mondani, hogy a felügyelő bizottság ülésén szintén szó volt a lakosok ez
irányú kérelméről. A bizottság szintén nem tartotta indokoltnak a közkifolyó elhelyezését, sem
esztétikai sem pedig turisztikai látvány szempontjából nem lenne jó. Ilyen alapon a város bár mely
részén kérhetnék a lakosok, hogy helyezzen el az önkormányzat termálvíz közkifolyót.
Babos László képviselő nem értett egyet a bizottságok véleményével. Azzal, hogy a városban két
helyen lenne termálvíz közkifolyó, még nem fog több víz elfogyni, csupán két helyről tudnák azt
hordani. Az érintett településrész lakóinak könnyítenék meg az életét ezzel a megoldással. Az
előterjesztésből sem derül ki egyértelműen, hogy a kért közkifolyó megvalósításával kevesebb lesz e a
fürdőnek a termálvize, vagy nem. Ami a turisztikai látványosságot illeti, a város főterén a jelenlegi
közkifolyónál sem sokkal jobb a látvány, amikor az emberek ott sorban állnak a kannáikkal.
A téma megvitatása során a bizottságok figyelembe vették e azt, hogy bizonyos üzletszerű
tevékenységet folytató cégek, vállalkozások folyamatosan használják a termálvizet a fűtésre. Az
érdemi döntés előtt ez irányban is érdemes lenne vizsgálódni.
A maga részéről javasolta támogatni a lakók kérelmét.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta a felügyelő bizottság ülésén ennek gazdasági
összefüggéseiről is szó volt.
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Jelenleg a városban két termálkút működik, így alkalmanként fölös mennyiségű melegvíz is
rendelkezésre áll, amelynek az üzleti alapon történő hasznosítását meg kell oldani. Ennek kidolgozását
a fürdő vezetője feladatként kapta a felügyelő bizottságtól. Ugyanakkor a fürdő vezetőjének felül kell
vizsgálnia a termálvizet használó cégekkel, vállalkozásokkal kötött szerződést is, a továbbiakban ők is
üzleti alapon fogják kapni a melegvizet. Az új kút fúrása nem kevés pénzébe került a városnak,
ugyanakkor a kutak üzemeltetése is pénzbe kerül, tehát ez a víz a városnak nincs ingyen, mi viszont
ingyen „osztogatjuk”, éppen e miatt kell a hasznosítás módját megtalálnunk. A város lakosságának
egy része kényelmesen hozzá fér ehhez az értékhez, míg mások, például az endrődi településrészen
élők, nem jutnak hozzá.
Babos László képviselő továbbra sem értett egyet a bizottság véleményével. Mivel nem fog több víz
fogyni, csak más helyen folyik ki ugyanabból a rendszerből, ezért nem értette az üzleti alapon történő
hasznosítás kérdését.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
határozati javaslatról, amely szerint a fürdő biztonságos vízellátásának biztosítása érdekében nem
támogatják az új termálvíz közkifolyó létesítését.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
103/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő környezetében új termálvíz közkifolyó
létesítését a fürdő biztonságos vízellátásának biztosítása érdekében nem támogatja.
A Képviselő-testület megbízza a Liget Fürdő Kft.-t, hogy az új termálkút bekötésével, a
termálvíz fűtési hasznosításával és a teljes hévízhasznosító rendszer felülvizsgálatával
kapcsolatos egyeztetéseket és terveztetéseket folytassa le.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési verseny meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, ebben az évben először kerülne meghirdetésre az
önkormányzat által a tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért környezetszépítő verseny, melynek célja
elsősorban a figyelemfelkeltés a környezetünk szebbé tételére, a szépen kialakított, ápolt kertek
felkutatása, és jó példaként való bemutatása. Jó kezdeményezésnek tartja azért is, mert ez által a
virágos Magyarországért versenyben is előrébb juthatna a város.
A meghirdetendő környezetszépítő versenyre három kategóriában lehet nevezni. A legszebb virágos
közintézmény, a legszebb virágos magánház és a legszebb virágos utca.
A versenyfelhívás és a nevezési lap a helyi sajtókban is meg fog jelenni, illetve a hivatalban lesz
kérhető, de kérte a körzeti képviselők segítségét, hogy főleg a legszebb virágos utca kategóriába való
nevezésre biztassák a körzetükben élőket, hogy minél több pályázó legyen.
Jenei Bálint bizottsági elnök egy számítási hibára hívta fel az előkészítők figyelmét. A verseny
díjazására szánt összeg számítása szerint 210.000 Ft, az előterjesztésben pedig 200.000 Ft szerepel.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a képviselőknek, hogy támogassák a verseny meghirdetését,
melynek költségfedezete – a versenyben részt vevők díjazása – a költségvetésben pluszként szerepelne
a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások előirányzatában. Javasolta a bruttó 210.000 Ft biztosítását.
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Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület a fentiekre is figyelemmel egyhangú 18
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete meghirdeti A tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az előterjesztés mellékletében részletezettek
szerint, továbbá a versenyben részt vevők díjazására a 2006. évi önkormányzati költségvetés
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások előirányzatában bruttó 210.000,- Ft-ot biztosít.
A nevezett ingatlanok elbírálását 4 önkormányzati képviselő és 3 megbízott zsűritag végzi. A
képviselő-testület a zsűrizéssel az alábbi személyeket bízza meg:
 Hangya Lajosné önk. képviselő
 Császárné Gyuricza Éva önk. képviselő
 Czibulka György önk. képviselő
 Csányi István önk. képviselő
 Szekeres Mihály vállalkozó
 Fábián Lajos ügyvezető
 Dobó Anita városi kertész
Határidő: a verseny kihirdetésének határideje: 2006. május 5.
A verseny elbírálásának határideje:
2006. augusztus 4.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Idős magas kőrisfa védetté nyilvánításának kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklődők tájékoztatásaként elmondta, a Természetjáró Tájvédők
Közhasznú Egyesület elnöke írásos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a Polányi M. u.
2. sz. alatti ingatlan előtt álló magas kőrisfa védetté nyilvánítását kezdeményezte.
A véleményező bizottságok a kérelmet megtárgyalták, és nem javasolták a védetté nyilvánítás iránti
eljárás megindítását, tekintettel arra, hogy a városban számtalan ilyen fa van, amit védetté lehetne
nyilvánítani. Ugyanakkor a védetté nyilvánítás költsége sem kevés, melyet az önkormányzatnak
kellene biztosítani.
Marsiné Giricz Erzsébet az egyesület elnöke hozzászólásában tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
a 2000 decembere óta működő egyesületnek 12 felnőtt és 75 igen aktív általános iskoláskorú gyermek
tagja van. Az egyesület célja az élő és élettelen természet védelme az egészséget életmód kialakítása
természetjárás útján, szabadidő hasznos eltöltése és nem utolsó sorban a gyerekek környezettudatos
nevelése.
A szóban forgó fa védetté nyilvánításának kezdeményezésére a fa környezetében élők hívták fel a
figyelmet, amely alapján nyújtotta be az írásos kérelmét. A polgármester úr által elmondottak alapján
megkérdezte, a védetté nyilvánítás mekkora összeget jelentene, ugyanis a bizottság által javasolt
döntést csak ennek ismeretében tudná elfogadni. Amennyiben ez az összeg olyan nagyságú, úgy annak
biztosítását az egyesület fel tudja vállalni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a helyi védetté nyilvánítás egy plusz védettséget jelent.
Ennek elmaradása azonban nem jelenti azt, hogy a szóban forgó fával bár mit is lehetne tenni, hiszen
annak karbantartása, esetleges kivágása csak a vonatkozó jogszabályok szerint történhet. Mint
említette a helyi védettség egy pluszt jelent, ennek megtörténtével a fáé lesz az elsődleges szerep, az
érintett ingatlan tetőszerkezete a légvezeték kivágása már csak másodlagos szerepet fog kapni.
A bizottság véleménye szerint az a védettség, amelyet az általános jogszabályok biztosítanak, az
elégséges ahhoz, hogy ez a fa hosszú ideig fennmaradjon, és hosszú ideig szolgálja a lakosok érdekét,
de plusz védettséget nem indokolt biztosítani.
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Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, felkérte a képviselőket, hogy a bizottság javaslatára
figyelemmel hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem tartja indokoltnak a Sugár úton (904 hrsz.) lévő
magas kőris helyi védetté nyilvánítását, melynek indoka a következő:
A magas kőris nagyon közel áll a Polányi Máté utca 2. sz. ingatlan lakóépületéhez, koronája
alatt légvezetékek húzódnak, ezért helyzete rendkívül kedvezőtlen. A város közterületein több
helyen is áll hasonló 16-18 méter magasságú kőrisfa, amelyet az ingatlan tulajdonosok
általában szeretnének kivágni, hiszen félnek az erős szélben leszakadó ágaktól, féltik a
lakóépületet. Az épület sértetlenségéért a rendszeres gallyazásokkal sem tud teljes felelősséget
vállalni a képviselő-testület, ezért a kőrist nem javasolja helyi védettség alá vonni.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Közösségi Ház létszám-leépítési pályázata
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület döntésének megfelelően a
közösségi ház feladatellátását közbeszerzési eljárás keretében 2006. március 1. napjától a Templárius
Alapítvány, mint a pályázat nyertese látja el. Ezzel egyidejűleg döntés született arról is, hogy az ott
dolgozókat egy fő kivételével az alapítvány nem foglalkoztatja tovább, továbbfoglalkoztatásukra az
önkormányzat más intézményében sincs lehetőség. Ennek megfelelően a dolgozók munkaviszonya
2006. február 28. napjával felmentéssel megszüntetésre került. A közben megjelenő pályázati felhívás
alapján viszont az egy fő tekintetében a törvény lehetőséget biztosít, létszám leépítéshez, pályázat
benyújtására a megszüntetéssel járó végkielégítés és felmentési időre járó pénzösszeg 50 %-nak
visszaigénylésére.
A határozati javaslat szerint a képviselő-testület ennek a pályázatnak a benyújtására utasítaná a
Polgármestert.
Hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el, a fentiekre figyelemmel egyhangú 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a korábban hozott 45/2006. II. 23.) KT számú
határozat alapján, melyben elfogadta a Templárius Alapítvány pályázatát, ezzel egyidejűleg
azt, hogy az alapítvány egy fő kivételével nem kívánja tovább foglalkoztatni a dolgozókat,
utasítja a Polgármestert, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII tv. 5. számú melléklet 10. pontjában foglaltak
és a 14/2006. (III. 14.) BM rendelet alapján nyújtson be pályázatot a felmentéssel
megszüntetett 1 fő vonatkozásában, az alábbi összeg figyelembevételével:
Végkielégítés összege (jogszabályban előírt kötelező mérték 5 hó): 1.024.460.-Ft
Felmentési illetmény (munkavégzés alóli kötelező felmentés 2 hó): 409.784.-Ft
Járulék:
458.958.-Ft
Összesen:
1.893.202.-Ft
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Dr. Békés Annamária székhelyváltozásának bejelentése
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Békés Annamária egyéni vállalkozó
fog szakorvos írásban bejelentette, hogy a vállalkozásában működő fogászati rendelő székhelye
megváltozott. Az új székhely Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt található. Az általa eddig
használt rendelő korábban egy önkormányzati rendelő volt, ami időközben átkerült egy
magántulajdonú rendelőbe, amely szerepel abban a finanszírozási szerződésben, amit az érintett
fogorvossal az önkormányzat megkötött. A jelenlegi székhelyváltozást az említett szerződésen is
szükséges keresztülvezetni.
El kívánta még mondani, hogy az újonnan kialakított rendelő előtt az autóparkolók kialakítására
megérkezett az engedély, így azok rövid időn belül megvalósulnak.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet, hogy a
székhelyváltozásra vonatkozó bejelentést vegyék tudomásul.
A képviselő-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
107/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Békés Annamária
egyéni vállalkozó fogszakorvosnak a bejelentését, miszerint a Betéti Társaság
székhelye, és a fogorvosi rendelő Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alá települt,
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Önkéntes tűzoltóság létrehozása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az önkéntes tűzoltóság létrehozásával egy igen hosszú
folyamatot zárna le a képviselő-testület, melyre mindkét érintett oldalról voltak már
kezdeményezések. Az önkéntes tűzoltó egyesület részéről régi jelzés az önkormányzat felé, hogy ilyen
mértékű önkormányzati támogatásból érdemi tűzoltó tevékenységet nem tud folytatni. A támogatás
összege az elmúlt időszakban 1 millió -2.5 millió Ft között volt, amely összeg csak a gépkocsik
működtetésére, vizsgáztatásukra elegendő. Az önkormányzat viszont a támogatás fejében érdemi
tevékenységet várna el az egyesülettől.
Az elmúlt időszakban a megyében Tótkomlóson viszonylag minimális létszámmal az önkormányzat és
az önkéntes tűzoltó egyesület közösen hozott létre önálló tűzoltóságot, amely ma is hatékonyan
működik. A Polgármester úrral személyes látogatást tettek az említett tűzoltóságnál tapasztalat szerzés
céljából, ahol megállapíthatták, hogy a gyomaendrődi tűzoltó egyesületétől rosszabb technikai
feltételekkel működnek.
Gyomaendrődön a jelenlegi helyzetből való „kitörésre” a 2006 évi költségvetési törvényben
szabályozottak alapján lenne lehetőség, ugyanis az állam a hatékony védekezés érdekében jelentősebb
támogatást biztosít az önkéntes egyesület és az önkormányzat által közösen létrehozott köztestületek
működéséhez. Összegszerűen ez azt jelenti, hogy valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a
készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű 9 millió Ft alaptámogatásra jogosult, míg a
felosztott támogatás után megmaradó összeg a köztestületi tűzoltóság területén élő lakosság szám
arányában kerül felosztásra. Ez az összeg a számításaink szerint 645 Ft/lakos. Mindez azt jelentené,
hogy a kezdeti kialakítás után az önkormányzatnak támogatást nem kellene biztosítani, a központi
költségvetésből biztosított normatívából a köztestület napi, önálló működését már meg lehet oldani.
A köztestület létrehozásával kapcsolatban az alábbi feltételeknek kell teljesülni:
Egyik a technikai a másik a személyi feltétel.
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A technikai feltételek biztosítottak, hiszen a gépjármű park lényegesen jobb, mint a tótkomlósi.
Problémát a védőruhák biztosítása jelenthet, itt azonban lehetőség van a hivatásos tűzoltóságtól átvett
védőruhákkal megoldani.
A személyi kérdést illetően elmondható, hogy ez a legköltségesebb része az önkéntes tűzoltóságnak.
Tótkomlóson 6 fővel működik a köztestület, míg a többi – vonuló létszámot – az egyesület biztosítja.
Az előterjesztés ugyan ennyi fővel számolt, ami azt jelenti, hogy az egyesületnek egy érdemi vonuló
létszámmal kellene rendelkezni, ami nem példanélküli az egyesület életében, mivel a korábbi
időszakban, a polgári szolgálat mellett a vonuló létszámot az egyesület biztosította.
Összegezve; ez a két feltétel az, amely alapján el lehetne indulni és az önálló működési területet meg
kellene célozni.
Az önálló működési terület vonatkozásában három alternatíva szerinti megoldással lehetne számolni.
Az előkészítők véleménye szerint egy szűkített, egy bővített és egy még bővebb működési terület
esetén is meglennének a köztestület létrehozásának a feltételei.
A legszűkebb terület kifejezett Gyomaendrőd működési területe lenne. Az előzetes tárgyalásokon a
Békés megyei Tűzoltóparancsnok úgy nyilatkozott, hogy ennek az alternatívának a támogatását
elképzelhetőnek tartja. Az önálló működési terület kialakításáról a megyei tűzoltóparancsnok illetve a
katasztrófavédelmi igazgatóság megyei elnökének véleménye alapján a Belügyminiszter dönt.
A bővítettebb működési terület a hunyai önkormányzat területére terjedne ki, amellyel abban az
esetben van értelme foglalkozni, ha a hunyai önkéntes tűzoltó egyesület újra el kezdene működni. A
technikai feltételek ehhez részben biztosítottak.
A legbővebb működési területet a dévaványai működési körzet bevonása jelentené. Ez azonban egy
hosszabb jellegű tárgyalást igényelne, hiszen a két település két különböző statisztikai kistérséghez
tartozik, két önkormányzati tűzoltóság területét érintené.
Összegezve tudni kell azt, hogy önmagában a gyomaendrődi területre is megkérhető a működési
terület kialakítása.
Az egyéb technikai feltételeket illetően elmondható, az Anipharma Kft. által kért önkormányzati
terület értékesítése után megmaradó terület hosszú távon is elégséges lenne a köztestület megfelelő
működéséhez. Tótkomlóson a köztestület ettől sokkal rosszabb épület és gépjármű feltételek mellett
működik.
A fentiek alapján az előterjesztőknek az volt az előzetes véleménye, hogy a jelenlegi feltételekkel
érdemes az önálló működési területet megkérni, és megkezdeni az önkéntes tűzoltó egyesülettel a
tárgyalást, melynek eredményeként közösen létrehozhatnák a köztestületet. A köztestület egy
alapszabállyal jönne létre, melynek tervezete az előterjesztés mellékleteként szerepel.
Befejezésként javasolta a képviselő-testületnek, hogy adják meg a megbízást a Polgármester úr
részére, hogy az önkéntes tűzoltóság kialakítása érdekében a további tárgyalásokat folytatassa le a
hivatásos tűzoltósággal, a városi tűzoltó egyesülettel, a megyei tűzoltó parancsnoksággal, a
katasztrófavédelem parancsnokával és a környező települések polgármestereivel. Amennyiben ezek a
tárgyalások eredménnyel zárulnak, úgy a májusi ülésen a testület végérvényesen dönteni tudna, mely
döntés alapján kell az önálló működési terület kialakítását meg kérni, és december 1-ig a köztestületet
létrehozni majd működtetni.
Dezső Zoltán képviselő hozzászólásában kifejtette, az előterjesztés 1996-os törvényre hivatkozik,
lassan nyolc éve annak, hogy a tűzoltó egyesület felvetése alapján az önkormányzat küszködik a
köztestület létrehozásának kérdésével, miért kellett eddig várni, hogy ha most azt halljuk, hogy ilyen
jól működő egyesületi és önkormányzati együttműködéssel ez már régen működhetne. Ugyanakkor
nem teljesen egyértelmű számára, hogy az állami támogatás illetve az egyesület működéséhez
rendelkezésre álló pénzösszeg önállóan elegendő e a köztestület működtetésére, vagy az
önkormányzatnak a költségvetésében kötelezően biztosítani kell erre bizonyos összeget.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a tűzoltóságokról szóló törvény 1996-ban jelent meg,
ekkortól van lehetőség arra, hogy az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület közösen
köztestületet hozzon létre. Ekkor viszont még nem volt tisztázott az állami támogatás nagysága. A
megelőző évek költségvetési törvényeiben a fix összegű támogatás – 9 millió Ft – egyértelműen
meghatározható volt, viszont a lakosság szám utáni kiegészítő támogatásra pályázatot kell benyújtani,
így annak „ideérkezése” bizonytalan. Tótkomlóson kb. egy éve működik a köztestület, ők ezt a
kiegészítő támogatást eddig fix összegben megkapták.
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Tehát amivel biztosan lehet számolni, az a 9 millió Ft támogatás, a többi bizonytalan, emiatt is van
nagy jelentősége annak, hogy a köztestület hány fővel működik, ugyanis a működési kiadások között
legjelentősebbnek a bérkiadások tekinthetőek. A létszámkérdést illetően 1996-óta - amikor a
köztestület kialakítását az egyesület felvetette- folyik egyeztetés. Az egyesület által akkor jelzett 10-12
fővel számolva – ami önmagában nem lenne irreális - ugyanis jelentősebb mértékű önkormányzati
támogatásra lenne szükség. Ennek mértéke meghaladná azt az összeget, amit az egyesület jelenleg a
civilszervezetek alapjából támogatásként megkap. A tótkomlósi önkéntes tűzoltóság egy nagyon
minimális fizetett alkalmazotti létszámmal számol, és egy jelentős képzett egyesületi létszámmal
támogatja meg a vonulási létszámot.
Összegezve; amennyiben az önkormányzatnak és az egyesületnek a létszám kérdésében sikerül
egyezségre jutni, úgy a köztestület létrehozása ügyében érdemes tovább lépni, ellenkező esetben
viszont az ügy tovább odázódik.
El kívánta még mondani, hogy a gyomaendrődi egyesület rendelkezik olyan képzett létszámmal,
amellyel képes lenne kiegészíteni a 6 fő létszámot. Gyakorlatilag ez az oka annak, hogy 1996-óta
húzódik ez a folyamat.
Az állam az önkormányzati tűzoltóságok mellett fokozottan szeretné bevonni a hivatásos
civilszervezetek a tűzoltási tevékenységbe, hiszen egyre inkább látható, hogy az út szerkezetek, és a
fizikai távolságok miatt a hivatásos tűzoltóságok késve érkezhetnek, vagy adott esetben problémát
okoz a vonulásuk. Itt nem csak a tűzeseményekre kell gondolni, hanem a belvízvédekezésre is, ami
miatt a kormányzat hajlandó magasabb pályázati támogatást adni a köztestületek részére.
Farkasinszki Sándor a gyomaendrődi önkéntes tűzoltó egyesület elnöke hozzászólásában elmondta,
örömmel tapasztalja, hogy a jelenlegi testületnek egészen más a hozzáállása ehhez a kérdéshez, mint a
korábbinak volt.
Az egyesület 2002-ig, míg polgári szolgálatosok illetve fizetett tűzoltóik voltak rendszeresen a
hivatásos tűzoltóságot megelőzve ért a káreseményekhez és hatékonyan meg is kezdték az oltást.
Időközben viszont anyagi okok miatt az ügyeleti szolgálat fenntartása megszűnt az egyesületnél. Mint
a fentiekben is elhangzott az önkormányzati támogatás csupán a gépjárművek karbantartására,
vizsgáztatásra volt elegendő, abból fizetett állományt fenntartani nem tudtak.
Jelenleg az egyesületnek 20 fő képzett tűzoltója van, akik a 240 órás tanfolyamot elvégezték, az
egyesület taglétszáma 40 fő.
Az elmúlt évben tűzesethez egy alkalommal vonultak, 110 órát szivattyúztak az augusztusi belvíz
során. Ezen kívül az egyesület tagjai folyamatosan ellátják a karbantartási feladatokat.
A maga részéről örömmel támogatja a testület ez irányú kezdeményezését, a lehetőségeihez mérten
segíteni fogja a köztestület létrehozásának megvalósulását.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, a lakosság szám után járó 645 Ft/lakos
kiegészítő támogatást eddig a központi költségvetésből kellett pályázat útján megkérni, az elmúlt
évben volt először a költségvetésben. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy eddig a megyei
katasztrófavédelem elnöke sem támogatta igazán, hogy Gyomaendrőd önálló működési területet
kapjon. Mára megváltozott a véleménye.
Az egyre bővülő ipari park miatt is arra van késztetve az önkormányzat, hogy a tűzvédelmi feladat
ellátást kibővítse.
Amennyiben egy bővítettebb működési területet sikerülne megkapnunk, úgy kell számolni, hogy az
önkormányzatnak minimális összeggel kell majd az állami támogatást kiegészítenie, de ez csak a 6 fő
alkalmazott esetében lesz igaz. Ettől magasabb létszámot sem a központi támogatás, sem pedig az
önkormányzat költségvetése nem bír el.
Lezárva a témát felkérte a testület tagjait amennyiben szükségesnek látják a köztestület kialakítását,
úgy hozzák meg határozatukat, amely után az érintett szervekkel a további egyezető tárgyalásokat le
lehet folytatni, és a végleges döntéshozatalra a testület májusi, de legkésőbb júniusi ülésén vissza lehet
térni.
A képviselő-testület az elhangzottakra, és az előterjesztésben leírtakra figyelemmel, egyhangú 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
108/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek látja a településen az
1996. évi XXXI. tv. 34. §-ban meghatározott önkéntes tűzoltóság kialakítását a település
biztonságának javítása érdekében.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkéntes tűzoltóság szervezeti kialakítása
érdekében folytasson egyeztető tárgyalásokat Gyomaendrőd Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületével,
Szarvas
Város
Önkormányzati
Tűzoltóságával,
Békés
Megye
Tűzoltóparancsnokával, a környező települések polgármestereivel, melyről 2006. májusi testületi
ülésen adjon tájékoztatást, készítse elő a megalapítandó köztestület részletes költségvetését.
Terjessze elő a köztestület elfogadásra javasolt alapszabályát.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
13. napirendi pont
Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző illetményváltozása
Csíkné Tímár Éva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a tisztségviselők illetményváltozásával
kapcsolatosan elmondta, a köztisztviselői törvény 2006. április 1-től a köztisztviselői illetményalapot
36.800 Ft összegben határozta meg. A polgármester úr és a jegyző úr illetménye ezen illetményalap
szorzóval számítva az alábbiak szerint alakul: a polgármester úr illetménye a megnövekedett
illetményalap 13-szorosa, 478.400 Ft, költségtérítése az illetményalap 25%-a., 119.600 Ft. A jegyző úr
illetménye az alapilletmény 8-szorosa 382.700 Ft, vezetői illetménypótléka az alap illetményének
30%-a. A bérnövekedés fedezetét az önkormányzat költségvetési rendelet tartalmazza.
A bizottság nevében javasolta az illetményváltozás elfogadását a határozati javaslatban foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület vita nélkül Dr. Dávid Imre polgármester illetményváltozását, egyhangú 18 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
109/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Dr. Dávid Imre polgármester illetményét az alapján
2006. április 1. napjától 478.400.-Ft-ban határozza meg, mely az illetményalap 13 szorosa.
Költségtérítését, az 1994. évi LXIV törvény 18. § (2) bekezdés alapján költségáltalány
formájában, illetményének 25%-a, azaz: 119.600.-Ft összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület vita nélkül Dr. Csorba Csaba jegyző illetményváltozását, egyhangú 18 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Dr. Csorba Csaba jegyző illetményét az 1992. évi
XXIII. Tv. 45. § (2) c) és 46. § (4) c) pontja alapján 2006. április 1. napjától 382.700.-Ft
összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
Nagyné Simon Mária kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester a kérelemmel kapcsolatosan elmondta, Nagyné Simon Mária a
képviselő-testület hozzájárulását kéri az endrődi településrészen bölcsőde kialakításához és
működtetéséhez, melyhez hatósági engedélyeztetési eljárás szükséges. A képviselő-testület a bölcsőde
kialakításához elvi egyetértését adhatja, amely nem helyettesíti a fent említett hatósági eljárás
lefolytatását.
A kérelmet a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta. A bizottság állásfoglalása, hogy a képviselőtestület elvi egyetértését adja a bölcsőde működtetéséhez, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése
kérelmező feladata, a kialakítással járó költségek kérelmezőt terhelik.
A képviselő-testület egyetértve a bizottság javaslatával, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
111/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyné Simon Mária
kérelmének helyt adva, elvi egyetértését adja az endrődi városrészen kialakítandó bölcsőde
működéséhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja kérelmező figyelmét,
hogy a bölcsőde működéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a kérelmező
feladata. A bölcsőde kialakításával kapcsolatos költségek Nagyné Simon Máriát terhelik.
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Anipharma Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az Anipharma Kft. képviseletében megjelent Dr. Annaházi
László urat. Elmondta, hogy a kérelem már volt a képviselő-testület előtt, majd felkérte Csíkné Tímár
Évát a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Csíkné Tímár Éva bizottsági elnök elmondta a bizottság tárgyalta a kérelmet, a képviselő-testület is
foglalkozott már a kérelemmel. Gyakorlatilag az Anipharma Kft már jelezte vételár javaslatát,
határozat is született már, időközben az ingatlanrész vételi ára egyeztetésre került. A pénzügyi
bizottság véleménye, hogy a 800 m2-es terület értékesítése nem veszélyeztetné a tűzoltóság
működését. A tűzoltóságnak van a területen szertár, garázs és egyéb építménye, ezeket az
építményeket a tűzoltóság elviheti. A vételárat 2500 Ft/m2-ben javasolja a bizottság meghatározni.
Tekintettel arra, hogy az ingatlan társasházi tulajdonban van, a társtulajdonosokkal egyeztettek az
eladásnak további akadálya nincs. Az adásvétellel felmerülő egyéb költségek a vevőt terhelik.
Mindezeken túl, hogy az ingatlanrész eladható, véleménye szerint a városnak szüksége van
állatorvosra, és állatgyógyszereket forgalmazó gyógyszertárra.
Császárné Gyuricza Éva képviselőasszony az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy jelenleg is
működik egy állatgyógyszertár, ami a jövőben is fog működni, viszont az önkéntes tűzoltóság
jövőbeni feladataihoz erre a területre szüksége lesz. Nem gondolja, hogy ez a kétmillió forint
komolyabban befolyásolná a város költségvetését. Változatlanul arra kérné a képviselő-testületet, hogy
ne értékesítsék ezt a területet.
Dr. Annaházi László az Anipharma Kft. képviseletében elmondta, hogy az előző ülésen szó volt az
állatorvosi ellátás kérdéséről és felmerült a rendelő kialakítása is. Ehhez szeretnék a szóban forgó
területet megvásárolni, ahol szeretnének egy kulturált parkolót és rendelőt kialakítani, és mindehhez
megfelelő állatorvos is érkezik a városba.
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Farkasinszki Sándor az önkéntes tűzoltóság képviseletében tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előző
napirendben tárgyalt tűzoltóság alapítása esetében megnő a területigénye a tűzoltóságnak. Az ifjú
tűzoltók képzéséhez is szükséges lenne ez a terület, és továbbra is szükségesnek tartja a tűzoltóság,
hogy a kezelésében maradjon ez az ingatlanrész.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tótkomlósi tűzoltóság fele akkora
területen működik, mint a gyomaendrődi.
Babos László képviselő véleménye szerint a tótkomlósi tűzoltóság helyigényét az ottani tűzoltók
tudnák minősíteni. Mindkét anyagot áttekintve megítélése szerint a terület értékesítésével most nem
kellene foglalkozni, hanem meg kellene várni az önkéntes tűzoltóság kialakítását, akkor látnák, hogy
ehhez mekkora a tűzoltóság helyigénye, és ha úgy alakul, hogy marad felesleges terület, úgy azt
lehetne értékesíteni.
Lezárva a témát, figyelemmel a bizottságok javaslatára, - amely szerint a területet értékesítse az
önkormányzat-, felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
112/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, az Anipharma Kft. (Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.)
és Dr. Koleszár József (Gyomaendrőd, Fő út 2. ) Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatti társasházi
ingatlan 800 m2 nagyságú területrészére vonatkozó vásárlási kérelmére, az alábbi ajánlatot
teszi:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történt egyeztetést
követően értékesíti a külön tulajdonban lévő építményeit a hozzá tartozó közös tulajdont
képező területrészekkel együtt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fajlagos vételárat bruttó 2500 Ft/m2-ben határozza
meg. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárolt területet Gyomaendrőd
állategészségügyi feladatainak, valamint az állatgyógyszer ellátás érdekében hasznosítja.
Az adásvételhez szükséges felmerülő költségek a vevőket terheli (társasház alapító okirat
módosítása).
Gyomaendrőd Város Önkormányzata értékesítés esetén, mint a 6291/A/2 hrsz.-ú társasház
rész tulajdonosa lemond az alapító okiratban biztosított 6291/A/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási
jogáról.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvétel
megkötésére, illetve az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Papgátiné Gonda Edit lakásvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse a bizottság a kérelemmel kapcsolatos álláspontját.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság a kérelmet megvitatta, és javasolja a lakás
értékesítését kérelmező részére a határozati javaslatban szerepeltetett értéken. A lakás szolgálati
bérlakásként funkcionál, de jelenleg üres.
A képviselő-testület egyetértve a bizottság javaslatával, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
113/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja Papgátiné Gonda Edit, az önkormányzat
tulajdonát képező 3409/1 hrsz. alatt nyilvántartott Október 6 lakótelep A épület 2. emelet 5. szám
alatti lakás megvásárlásra tett vételi ajánlatát az alábbi feltételek mellett:
1. A lakás bruttó vételára: 4 millió Ft.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a kiértesítéstől számított 8 napig tartja
szerződéskötési ajánlatát.
3. A szerződés megkötése a vevő nyilatkozatát követő 15 napon belül.
4. A vételár kiegyenlítése: a szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy legközelebbi helyi
lakásrendelet módosításkor intézkedjen a szolgálati lakás kivezetésére.
Határidő: 2006. június 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Szolgálati bérlakás igénylés
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse a bizottság az igényléssel kapcsolatos álláspontját.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elmúlt testületi ülésen is megvitatta a képviselőtestület a kérelmet és olyan határozatot hozott, hogy elnapolják a döntést ez év augusztus 31. napjáig,
mert szükség lehet az általuk igényelt lakásra védőnőnek vagy pedagógusnak, mivel ebben a két
szakmában hiány van a városban. A határozati javaslatban elutasítás van, de jobb volna, ha az
elnapolás mellett döntene ismét a testület.
Uhrin Zoltánné a humánpolitikai osztály vezetője hozzászólásában elmondta, hogy a képviselőtestület az előző napirendi pontban értékesítette az Október 6. lakótelepi lakást, melyre az igényt
benyújtották.
Gellai Józsefné képviselőasszony a kérelemmel kapcsolatosan elmondta, hogy Fekécs Nikoletta a
Gondozási Központban dolgozik közalkalmazottként, mint gondozónő, kérése volna, hogy a határozati
javaslatot módosítsák arra, hogy augusztus végéig elnapolják a kérelem tárgyalását.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta több közalkalmazott van, ezek közül annak biztosít lakást a
képviselő-testület, aki valamilyen hiány szakmát tölt be, ilyen a védőnő, pedagógus, orvos, rendőr… A
probléma nem tartozik ebbe a körbe, ha egy intézménynél megteszi a testület, akkor meg kell tennie
minden intézmény esetében.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, figyelemmel a humánpolitikai bizottság javaslatára,
felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
114/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Fekécs Nikoletta Gyomaendrőd, Kürt utca
17. szám alatti lakos kérelmét, mely a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/5. szám alatti
önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakás kiutalására vonatkozik, elutasítja.
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A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon
belül a Megyei Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
A szolgálati jellegű bérlakás kiutalása Gyomaendrőd Város Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik, és egyben gyakorolja a bérbe adói jogokat.
Nevezett részére a szolgálati bérlakás kiutalása nem indokolt, ezért a Képviselő-testület
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A határozat „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” szóló többször
módosított 12/2001. (IV. 27.) KT. számú rendelet 4. § (4) bekezdésén alapszik, mely
kimondja:
„A szolgálati jellegű bérlakások odaítélésének joga a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik, és egyben gyakorolja a bérbe adói jogokat.”
Határidő: azonnal
18. napirendi pont
Tájékoztató a 2006 évi útépítési munkákról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsoltot a városüzemeltetési osztály vezetőjét, hogy tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Szujó Zsolt osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tegnapi nap folyamán elkezdődött az
Iskola utca első rétegű aszfalttal való leterítése. Várhatóan a jövő héten lesz ellenőrzés a 26 belterületi
úttal kapcsolatosan. A Selyem és Fazekasi út útfelújítása kapcsán történt egy helyszíni bejárás, pontos
útszakaszok szerint megvannak azok az úthibák, melyeket a kivitelező vállalt, hogy garanciális
javítással pótolja májusban.
A 26 belterületi úttal kapcsolatosan június 15-ig elkészül az utak átlag 5 cm vastag kiékelése murvából
és az átlag 4 cm vastag aszfaltréteg. A munkák befejezésének és műszaki átadásának időpontja 2006.
június 15-e lesz. Vannak további olyan garanciálisan javítandó utak, melyek az elmúlt két-három évben
készültek és problémák merültek fel. Ezek tekintetében el kell mondani, hogy sok esetben nem kivitelezői
hiányosságról van szó, hanem az út nem megfelelő használatáról, tehát olyan járművek közlekednek,
amiket ezek az utak nem bírnak. A Fáy utca aszfaltrétegének megfúrása az út vastagságának ellenőrzésére
megtörtént, az aszfaltréteg vastagsága megfelelő, az erről szóló jegyzőkönyvet a STRABAG elkészíti.
Rau József képviselő felvetette, hogy a tájékoztatóban rosszul szerepel, hogy az útalap vastagsága 20 cm,
amelyet a második ütemben átlag 5 cm vastagságban ráterített kiékeléssel együtt éri el, mert az útalap
vastagsága 20 cm kiékelve, a murvát azért teszik rá, hogy a megfelelő profilt ki tudják alakítani.
Teherbírási problémák elsősorban ebből adódhatnak.
A Fáy utcai mintavételnél kérte, hogy jelen lehessen, de sajnos nem sikerült megoldani, ezt két okból
szerette volna, egyrészt ha valóban gond van, a helyszínen meg tudják oldani további mintavételezéssel,
ha nincs hiba, a további felvetéseket ki tudják védeni. Ha hozz a kivitelező egy jegyzőkönyvet, nem
biztos, hogy csak az aszfaltréteg vastagságára kellene kiterjedni, hanem egyéb paraméterekre is.
A garanciális felülvizsgálatokkal kapcsolatosan a hibák mellett a javítási módokat is fel kellene tüntetni.
Véháné Szedlák Ildikó képviselőasszony további úthibákra hívta fel a figyelmet a Juhász Gyula utca
tavalyi évben elkészített szakaszára, ahol nagyon súlyosan megrepedt az út. A Sugár út Tamási és Polányi
út közé eső szakaszát még ebben az évben meghordják kővel, de még eddig ez nem történt meg. A
Selyem út padkázását a felújítások után csinálják?
Szujó Zsolt osztályvezető az elhangzott felvetésekre elmondta, hogy a Juhász Gy. utcát a hibalistára
felvették, a Sugár utcán is kezdik a munkákat, a Selyem út padkázását csak a felújítások végén csinálják.
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Knapcsek Béla képviselő felvetette, hogy a 26 belterületi úttal kapcsolatosan látszik minőségi
észrevételekben, lehet, hogy vastagabb aszfaltréteget kellene tenni az utakra. A Bethlen utcában kb. egy
50 m-es szakasz eltört, a javítások alkalmával jó volna, ha ezt is kijavítanák.
Czibulka György képviselő ismét felhívta a figyelmet a Kossuth és Pásztor J. utca kereszteződésére, mert
az eltelt idő óta csak rosszabb lett. A lakótelepi úton csak személyautók közlekednek, mégis csúszik szét
az út, nagy bukkanók vannak, kérné ezt is megnézni.
Császárné Gyuricza Éva képviselőasszony fontosnak tartaná a műszaki ellenőrzés gyakoriságát vagy
tökéletesebbé tételét, ez különösen fontos volna a 26 út munkafolyamatában, mert sok lakossági
bejelentés, panasz érkezik.
Babos László képviselő a ligeti járdák javításáról érdeklődött, hogy az aszfaltozást követően a járdák
mellé tesznek-e szegélyeket?
Béres János képviselő felvetette, hogy a Mikszáth utca esetében olyan útalap készült, hogy a kohósalak
összekeveredett a sárral, valamint a STRABAG szivárgót nem készített egyetlen útnál sem. Az utca az
elmúlt években mindig vizes volt, a jövő héten ezt az utat is ellenőrizni kellene.
Hangya Lajosné képviselőasszony a Gárdonyi, a Rózsa és a Gyóni utcák rossz állapotára hívta fel a
figyelmet.
Ifj. Dógi János képviselő a Kárász utca útépítésével kapcsolatosan elmondta, hogy még korábban
kezdeményezték az útépítési kérelmet. Az utcában hat ház van, ebből két teljesen üres porta és egy fél
üres porta. Ebből öten úgy nyilatkozták, hogy vállalják a rájuk eső rész fizetését, de csak részletekben
tudnák, mert alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és nem tudják vállalni a tízezer forintos részletet.
Kérnék, hogy két év alatt rendezhessék a rájuk eső hozzájárulást.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselőket, hogy a körzeteikben lévő járdákat is írják össze, mert
tavasszal kezdik a járdák javítását is.
A részletfizetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy nem lehet engedélyezni, mert mindenki kérhetné.
Kérdezné, hogy Rau József képviselő miért nem vett részt a mintavételben?
A műszaki ellenőrzést komolyabban kell venni, a műszaki ellenőröknek jobban kell figyelni, hogy ne
legyenek ilyen gondok.
Szujó Zsolt osztályvezető elmondta, hogy előzetes időpontot a Strabag nem egyeztetett, az utakkal
kapcsolatosan elmondta, hogy műszaki állapotot illetően, hogy ebből a pénzből jelenleg ez a
legminimálisabb műszaki tartalom, amit a Magyar Közút Kht. engedélyez.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Kft ügyvezetője kérte a képviselőket, hogy a területükön lévő kátyúkat
össze kellene írni, mert június 10-ig szeretnék javítani.
A ligeti járdát illetően elmondta, hogy a napokban elkészült az aszfaltozás, a padkázást pedig
folyamatosan csinálják.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a város belterületi útjai rendkívül nagy igénybevételnek
vannak kitéve a mezőgazdasági gépek által. A kérelemmel kapcsolatosan elmondta, hogy nem kell
engedélyezni, mert ha most engednek, minden utca részletfizetési kérelmet fog igényelni és nem lehet
elutasítani.
Az utak teherbírása nem megfelelő, el kell gondolkodni, hogy milyen járműveket kell kitiltani az utak
állapotának megóvása érdekében.
Ifj. Dógi János képviselő elmondta, hogy a területi képviselő javasolta az utcabelieknek, hogy a
részletfizetést igényeljék meg. Ha a képviselő-testület nem engedélyezi a jelenlegi útépítést, akkor nem
építenek utat.
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselőket, a tájékoztató tudomásul vételére a felmerült
problémákkal együtt, a műszaki ellenőrzés hatékonyabbá tételével.
A képviselő-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi útépítési munkákról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
19. napirendi pont
Tájékoztatás a Békés Megyei Vízművek Rt. 2005 évi eredmények alakulásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt tegye meg szóbeli kiegészítését.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az ország 12 legolcsóbb vízdíjú vízművei között szerepel a Békés
Megyei Vízművek Rt, ennek ellenére viszonylag magas vízdíj árai vannak. Erősödik az önkormányzati
vagyon, hiszen egy működő gazdasági társaságról van szó. Összességében a szolgáltatás biztonsága
biztosított és látható, hogy a megyéből egyre több önkormányzat csatlakozik utólagosan a Vízmű Rt-hez.
Mindig lesznek problémák, hiszen lakosság érzékeny szolgáltatást biztosít, amit közmegelégedéssel
végezni majdnem lehetetlen. Jelenleg az Rt. stabil nyereséget produkál a tulajdonosok részére.
A Képviselő-testület a tájékozatót vita nélkül, 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. 2005. évi
eredményének alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
20. napirendi pont
Tájékoztató - 2006. évi EU Intervenciós Élelmiszersegély programban támogatott alapélelmezési
cikkek (liszt, tésztafélék) pályázat útján történő szétosztása - GYEA pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklődők tájékoztatására elmondta, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz. Egy pályázó ebben az évben minimálisan
2640 kilogramm liszt és/vagy száraztészta átvételére és a település legszegényebb személyei között
való kiosztására pályázhat, de előzetes hírek szerint, mivel sok volt a pályázó nem nyertünk, de
pótkeret esetén még nyerhetünk.
Ifj. Dógi János képviselő felajánlotta, hogy a CSZOSZ kezdeményezője volt az intervenciós alapnak,
tehát, ha a város igényt tart ilyen szállítmányra, útiköltség fejében bármikor lehozzák a szállítmányt. A
holnapi nap folyamán is érkezik szállítmány.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a felajánlást, a későbbiekben egyeztetnek.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a benyújtott pályázatról szóló tájékoztató
fogadják el.
A Képviselő-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
A Képviselő-testület elfogadja a „2006. évi EU Intervenciós Élelmiszersegély” program
keretében a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázati felhívására benyújtott – „Tartós
élelmiszer a rászorulóknak” című – pályázatunkra vonatkozó tájékoztatót.
A pályázat keretei között 2006-ban havonta 10kg/fő liszt és/vagy száraztészta kerül
szétosztásra a rászorulók között, ami 2006-ban összesen 3600 kg lisztet/tésztát jelent.
A pályázathoz saját erő nem szükséges. A pályázat keretei között 60 fő részére igényeltünk
támogatást.
Nyertes pályázat esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy negyedévente a
szállítást és az élelmiszerek kiosztását elvégzi, az elszállított termékeket a kiosztásig
elraktározza. A kiosztáskor készült elismervényeket a Gyermekétkeztetési Alapítványnak
megküld, valamint a pályázati tételek szétosztásának nyomon követhetősége érdekében a
pályázó vállalja, hogy a helyi médiában közzéteszi a programról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
21. napirendi pont
Városi Gondozási Központ névváltoztatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy két névre szóló javaslat érkezett be. A
Szent Imre Idősek Otthona névre azért gondoltak, mivel ebben az épületben általános iskola működött
és ez volt a hivatalos neve is, másik javaslat a Szép Alkony Idősek Otthona.
Gellai Józsefné képviselőasszony, mint az intézmény vezetője elmondta, hogy az iskola mindenkor a
Szent Imre nevet viselte. Egyházi egyeztetést nem igényel.
Jakus Imre képviselő felvetette, hogy annak idején, amikor Öregszőlőben utcaneveket
adományoztak, kifejezett kérése volt, hogy személynévhez ne kötődjön. Bármely névviselést fogadja
el a képviselő-testület, mindegyiket örömmel fogadja öregszőlő és az idős korosztály.
További hozzászólás, vélemény hiányában Dr. Dávid Imre polgármester szavazásra bocsátotta a
„Szent Imre Idősek Otthona” névre szóló javaslatot.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 6 tartózkodással az elnevezést támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ
389/1998.(XII.15.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
o Az alapító okirat 1./ pontja negyedik bekezdése a „3. számú Idősek Klubja”
szövegrész helyébe „Városi Gondozási Központ Szent Imre Idősek Otthona”
elnevezés lép
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Városi
Gondozási Központ Szent Imre Idősek Otthona intézményi férőhelye 2006. június 1-től
további 10 férőhellyel bővül.
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A Képviselő-testület utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a
TÁH felé jelentse.
Határidő: 2006. június 1.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző és Gellai Józsefné
intézményvezető
22. napirendi pont
Tájékoztató a 2007. évi címzett támogatási igénybejelentés tartalmáról
Dr. Dávid Imre polgármester véleményében elhangzott, hogy a koncepciót jónak tartja, de a Fürdő
területe hiányos és esetleges bővítéseket ezen a területen lehetne megoldani.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy azért nem az „A” alternatívával lett a pályázat benyújtva,
mert nem lehetett értékben felhozni, hogy kedvezőtlenebb legyen. Az „A” alternatíva a Fő úti épület
homlokzat felújítását és a Petőfi utcai épületrész felújítását tartalmazta. A „B” alternatívához hozzá
kellett volna a Jókai utcai épületet venni és korábbi benyújtások alkalmával a Sallai úti épületet. Erre
lehetőség most nem volt a Sallai úti épületet a Gondozási Központnak átadták intézményi kezelésbe.
Ettől kezdve nem volt szabad területe az önkormányzatnak, ahol övezeti besorolásnak megfelelően
iskolaépítést lehetett volna megvalósítani.
Katona Lajos alpolgármester hangsúlyozta, hogy jobban végig kellene gondolni. Ha a fürdő ebben a
formában marad, éves szinten az önkormányzatnak több millióval kell támogatni a működtetését.
Befektetéssel lehet valamit kezdeni a fürdővel, a befektetésre a városnak nem lesz pénze, ehhez
befektetőt kell keresni. A befektetőnek csak akkor vonzó, ha tud fejleszteni, ehhez viszont terület kell,
ez pedig a focipálya lehet. Véleménye szerint nem kell két futball csapat a városnak, a két
településrész között létesíteni egy korszerűbb futballpályát. Ez az egyetlen kitörési pont volna a fürdő
részére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetette, hogy a város ékessége a liget, erre a területre a fürdő
továbbfejlesztését kellene inkább orientálni. Iskolaépületként nagyon kívül esik a településen.
Jenei Bálint bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy gondot jelentene a gyerekek iskolába
járását. A jelenlegi iskola épülete felújítással egy patinás épület lenne. Az „A” alternatíva sokkal
kedvezőbb feltételeket biztosít.
Dr. Kovács Béla képviselő elmondta, ha a kormány azt tűzi ki, hogy csak arra a területre lehet építeni,
nem tudnak mit tenni, de a másik variációt is meg kell pályázni.
Dezső Zoltán képviselő elmondta, hogy Gyomaendrőd lakossága folyamatosan csökken, kitörési
pontot csak fürdő és a turizmus jelent. A fürdőt csak a be nem épített parkoló irányába tudnák
bővíteni, de akkor nincs parkolási lehetőség, a liget védett terület, nem marad más, mint a futballpálya
területe. Ha mindenképpen meg akarják szüntetni ezt a területet, akkor nem iskolának kellene, hanem
a turisztikát kellene ebbe az irányba fejleszteni. A két településrész között elég nagy zöldterület van,
ahol színvonalas, megfelelő felszereltségű focipályát lehetne kialakítani. A településnek nincs arra
pénze, hogy két labdarugó csapatot finanszírozzon.
/Ifj. Dógi János képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 17 fő/
Dr. Csorba Csaba egyetértett az elhangzott ellenvetésekkel, melyekkel a „B” alternatívát ellenzi a
képviselő-testület. Meg kellene próbálni benyújtani, ennek egy kockázata van, hogy a „B” alternatíva
ne sikerült rosszul. Viszonylag nagy téren és látványos helyen van, összességében a két összegbeli
különbség csak másfélszeres. Tehát általában a „B” variáció összegszerűen jóval magasabb szokott
lenni. Előzőekben az iskola épületének terveiben be kellett vonni a kis háromszög alakú teret és kellett
egy szándéknyilatkozat, hogy a képviselő-testület biztosítja a területet a beépítési sűrűség miatt, utána
ez változott, hogy a Hősök úti épületre lehetett beadni a pályázatot, de ez nem lett elvetve.
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Ha most nem nyújtják be a pályázatot, ismét csúszik egy év, azért támogatják, hogy mindig ott
lebegjen a köztudatba, hogy a városnak van egy olyan iskola szárnya, ami a jelenlegi oktatási
követelményeknek nem felel meg.
A „B” alternatíva azért problémás, mert egy drágább variációt kell felmutatni, a jelenlegi szerkezetben
nincs olyan amire lehetne költeni. Új iskolaépületet azon a részen a beépítési százalék miatt nem lehet
építeni. Meg kellene próbálni benyújtani, annyira csekély a nyerési esély, ezt a kockázatot fel kellene
vállalni.
Katona Lajos alpolgármester egyetért azzal, hogy be kellene adni a pályázatot, csak nem ebben a
formában. Az a koncepció, hogy az alsó tagozat és a felső tagozat külön van, amely az eddigiek
alapján jól működik. A Sallai utcai épületet is be lehetne vonni, mivel ideiglenesen adták át a
gondozási központnak.
Knapcsek Béla képviselő egyetértett az alpolgármester úr által elmondottakkal.
/Ifj. Dógi János visszaérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 18 fő./
Dr. Dávid Imre polgármester tart a pályázat benyújtásától, mivel a liget területe elég külső területen
fekszik, oda a gyerekeknek kijárni. Benyújtani egy „B” variációként, abban az esetben mi lesz, ha
elfogadják, nyer a pályázat, ha akkor visszamondják, nem lesz több ilyen lehetősége a településnek.
Abba kell bízni, hogy nincs az államnak egy iskolára 900 millió Ft-ja. Kockázatos a pályázat
benyújtása ezzel a variációval, de ha nem megy el a pályázat az is nagy felelősség.
Rau József képviselő a lakosság felháborodására figyelmeztetett, ha a ligeti területre épít az
önkormányzat iskolát. Azt látják csak a lakosok, hogy tönkremegy a liget, tönkremegy a fürdő, nincs
további fejlesztési lehetőség.
Dr. Kovács Béla képviselő egyetértett a Rau József által elhangzott felvetésekkel.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát szavazásra bocsátotta a tájékoztató a 2007. évi címzett
támogatási igénybejelentés tartalmáról, mely alapján „B” alternatívát nyújtják be.
A képviselő-testület egyhangúlag 18 nem szavazattal elutasította a pályázat benyújtását és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete visszavonja a Kis Bálint Általános Iskola felső
tagozatos épületének teljes rekonstrukciójára irányuló, 2007. évi címzett támogatási igényét,
figyelemmel arra, hogy a „B” alternatívában megjelölt helyszín a Liget Fürdő fejlesztését
érinti és a „B” alternatíva esetleges elfogadásával jelentősen romolhat a fürdő fejlesztési
lehetősége.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat visszavonására.
Határidő: azonnal
További nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt, a polgármester megkérdezte a
képviselőket és a jelenlévő érdeklődőket, van e bejelentésük, kérdésük.
Bejelentés nem hangzott el, a Polgármester javaslattal élt a Képviselő-testület felé, amely szerint az
Ötv. 12. § /4/ bekezdése b. pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására javasolta a zárt ülés
elrendelését.
1. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2005. évi beszámolójának és 2006. évi tervének a
jóváhagyása. A 2005. évi céljutalom javaslat elfogadása. Az ügyvezető igazgató fizetés
emelése és a 2006 évi céljutalom kitűzése. Spitzmüller Zsolt befektető területvásárlási
ajánlata.
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2. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2005. évi egyszerűsített beszámolójának a
jóváhagyása. A Liget Fürdő 2006. május 1-től tervezett 10 %-os belépő és szolgáltatás díj
emelés jóváhagyása. Cséffai János könyvvizsgáló megbízásának a meghosszabbítása.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2006. (IV. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján az alábbi
napirendek megtárgyalásához zárt ülést rendel el:
1. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2005. évi beszámolójának és 2006. évi tervének a
jóváhagyása. A 2005. évi céljutalom javaslat elfogadása. Az ügyvezető igazgató
fizetés emelése és a 2006 évi céljutalom kitűzése. Spitzmüller Zsolt befektető
területvásárlási ajánlata.
2. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2005. évi egyszerűsített beszámolójának a
jóváhagyása. A Liget Fürdő 2006. május 1-től tervezett 10 %-os belépő és szolgáltatás
díj emelés jóváhagyása. Cséffai János könyvvizsgáló megbízásának a
meghosszabbítása.
Határidő: azonnal
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

Dr. Kovács Béla
hitelesítő

Rau József
hitelesítő
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