Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
9/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. május 25-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Dr. Kovács Béla, Knapcsek Béla, Tímárné Kozma Ágnes, és Véháné Szedlák
Ildikó képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Paróczai Zoltán, Farkas
Imre osztályvezetők, Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó,
Az egyes napirendi pontok megtárgyalásában érintett meghívottak,
Önkormányzati intézmények vezetői,
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Szabóné Galambos Éva és Jakucs Mária 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 Károlyi László műszaki ellenőr urat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fős tagságból jelen volt 15 fő. Babos László, Rau
József, Dezső Zoltán és Ifj. Dógi János képviselők jelezték távolmaradásukat.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Csányi István és Jenei Bálint képviselőket.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
A 2006-os árvíz kártalanítás kiegészül a tavaszi belvíz károkkal, melyre sikerült kártalanítási igényt
benyújtani, amit talán támogatnak, de a támogatás mértékét még nem lehet tudni.
A 2006. június 10-én de. 10 órai kezdettel kerül sor az öregszőlői Iskola út, illetve a felújított és
kibővített Idősek Otthona ünnepélyes átadására. Az átadási ünnepségen részt vesz Korózs Lajos az
ICSSZEM Politikai államtitkára és Dr. Géczi Lajosné az MVH Csongrád Megyei Kirendeltségének
vezetője.
A bizottságok döntése alapján május 19-én pénteken került sor a Gyomaendrődért Emlékplakett
kitüntetés átadására az 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár katonai állománya részére. Szépen
megrendezett, színvonalas ünnepség volt, melyen ezer katona vett részt. A város nevében személye,
Katona Lajos alpolgármester úr és Szilágyi Sándor nyújtották át a kitüntetést és kötötték fel az
emlékszalagot az egység zászlójára.
Ugyanezen a napon délután Szegeden az árvízi védekezésben résztvevő személyek emléklapot
vehettek át a 2006. évi árvíz védekezés során nyújtott kimagasló teljesítményeikért Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnök Úrtól, Dr. Lamperth Mónika Belügyminisztertől és Dr. Persányi Miklós
Környezetvédelmi Minisztertől. A Békés Megyei ünnepség 2006. június 13-án kedden 17 órakor lesz
Gyomaendrődön, melyről részleteket még nem lehet tudni.
A szúnyogirtás költségeinek támogatására vonatkozó igényt a beterjesztett vis maior igényekkel együtt
lehet benyújtani, ma este lesz földi és légi irtás egyaránt, mely érinti a holtágak területeit is.
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A Kis Bálint Általános Iskolában brüsszeli ellenőrök az EU forrás felhasználását ellenőrizték. Bízunk
abban, hogy a beruházás ellenőrzése ezzel befejeződött. Az elszámolásokat rendben találták, a
felmerült garanciális hibák egy részét a kivitelező már kijavította, a többit az iskolai év végén fogja
elvégezni.
Lassan elindul a város belterületi önkormányzati úthálózatán a kátyúk és útsüllyedések javítása. Kérte
a képviselőket, hogy a körzetükben felmerülő úttal kapcsolatos problémákat, jelentsék a
városüzemeltetési osztály felé. Az útsüllyedéseket még szennyvízcsatornázás befejező munkálataiként
el tudják számolni, míg a kátyúzás költsége a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t fogja terhelni.
További napirend előtti bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e
hozzászólásuk, kérdésük, interpellációjuk.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke a Bánomkerti csatornázás és
szennyvízelvezetésére vonatkozó pályázatok felől érdeklődött, - a munkálatok mikor kezdődhetnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselőasszony felvetette az endrődi Gyógyszertár előtti gyalogos
átkelőhely kérdését, amelynek a tervezése már az elmúlt évben elkezdődött.
Paróczai Zoltán a Városüzemeltetési osztály képviseletében az elhangzottakra reagálva elmondta, a
bánomkerti csatornázás engedélyeztetése folyamatban van, melynek ideje kb. két hónap.
A gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatos terveket megküldték a Közlekedési Felügyeletnek, de
még nem érkezett válasz.
Dr. Csorba Csaba jegyző napirend előtti felszólalásában a kialakult belvíz és árvízvédelemmel
kapcsolatban, nevezetesen a helyreállítási munkákról tájékoztatta a jelenlévőket.
Viszonylag eltérő formában és ütemezésben indulnak a helyreállítási munkák. Ezen belül két körről
kell beszélni, a tavaszi belvíz okozta károk helyreállításáról és az árvíz okozta károk helyreállításáról.
Az árvízi káresemények között vannak magántulajdonban keletkezett károk és önkormányzati vagy
egyéb tulajdonban keletkezett károk (utak, épületek.). A magántulajdonban lévő ingatlanok
helyreállítása csekélyebb mértékű, hiszen ilyen ingatlan csak három van, melyek Kocsorhegyen
találhatók. A tavaszi belvizes károk helyreállítása lényegesen jelentősebb, de kevesebb a tavalyi évi
augusztusi belvíz miatt bekövetkezett károknál. A felmérések elkezdődtek, a határidők elmulasztása
jogvesztő, ezért hirdetményt kellett kifüggeszteni, amely három helyen található - az endrődi
kirendeltségen, a hivatal hirdetőtábláján és az interneten a városi honlapon. A kifüggesztéstől
számított nyolc napon belül lehet bejelenteni a káreseményt, ezt követően a hivatal folyamatosan
felméri a károkat, majd három napon belül jelenteni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, aki a
jelentést tovább küldi az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, amely alapján egy
átlagköltséget kap meg az önkormányzat az országos vis maior alapból. Ezzel párhuzamosan, akik az
önkormányzat felé bejelentéssel éltek, ez kb 40-50 ingatlan, írásban tájékoztatást valamint
kárbejelentő nyomtatványt kaptak, hogy jelentsék be a káreseményt. Több ingatlannal nem számol az
önkormányzat, mivel jól behatárolható területet érintett a tavaszi belvíz, ami eltérés a 2005 évi
belvízhez képest, hogy csak a lakhatást sértő, vagy lakhatást veszélyeztető károk helyreállítására van
most lehetőség. Kisebb esztétikai, felvizesedési problémák kezelésére nincs lehetőség. A
magántulajdonú ingatlanok káreseményeivel kapcsolatos jogszabály annyiban módosult, hogy
kötelező csatlakozni a Wesselényi Miklós árvízvédelmi alaphoz, amelyre szerződést kell kötni. Az
elosztás feltételeiről megjelent egy részletes tájékoztató, ami sok tekintetben hasonló a 2005-ös
elosztási mechanizmushoz. Ha a határidők tarthatók lényegesen gyorsabban kezdődhetnek el a
helyreállítási munkák.
A jelenlévők részéről további napirend előtti bejelentés nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet javasolta módosítani és 10. napirendi pontként a „A
Gyomaendrőd – 26 db belterületi lakóút építése során – Hantoskerti út melletti meglévő gyalogosjárda
műszaki okokból való megszüntetése” tárgyú előterjesztést, 19. napirendi pontként „Szolgálati lakás
kérelmezése” tárgyú előterjesztést, 20. napirendi pontként a „az ár és belvíz sújtotta lakóépületek
újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról” tárgyú rendelettervezetet
megtárgyalni. Ennek alapján 21. napirendi pont a bejelentések.
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A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 7/2003.(III.31.) KT rendelet módosítása
2. Városi Zene- és Művészeti Iskola kérelme az intézményben fizetendő térítési díjakkal
kapcsolatban. A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996.
(IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
3. Helyi autóbusz közlekedésre megbízás adása
4. Tájékoztató Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről, döntés a csatlakozásról
5. Kocsis Andrea főiskolai hallgatóval kötendő tanulmányi szerződés
6. A 2006. áprilisi települési árvíz védekezés és árvízkárok költségének vis maior kérelme
7. Tájékoztató a 2005. augusztusi belvíz okozta károkról, és a támogatás helyzetéről
8. 26 db belterületi lakóút lakossági hozzájárulásának megállapítása
9. Tájékoztató a 26 db belterületi lakóút útépítési munkái során mért útalap vastagságáról
10. A Gyomaendrőd – 26 db belterületi lakóút építése során – Hantoskerti út melletti meglévő
gyalogosjárda műszaki okokból való megszüntetése
11. Tájékoztató a Magyar Közút Kht. leveleiről és hosszú távú fejlesztési terveiről
12. Tájékoztató az Erzsébet Ligeti buszforduló és buszmegálló építése, Vidovszky utca szélesítése
építési munkálatainak közbeszerzési eljárásáról
13. Beszámoló az Ipari Parkról
14. Békés Mérnök Kft. ajánlata
15. Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása
16. Kertészeti és parkrendezési feladatok 2006 évi tervezete
17. Uhrin Attila földterület megvásárlására vonatkozó kérelme
18. R. Nagyné Baráth Éva szolgálati bérlakás kérelme
19. Szolgálati lakás kérelmezése
20. Az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló rendelet
21. Bejelentések
Határidő: azonnal
A Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Új gazdasági társaság alapítása közszolgáltatási
feladatok ellátására és az Elismerés adományozása tárgyú előterjesztések megtárgyalására zárt ülés
keretében kerül sor.
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtására adott jelentéssel
kapcsolatban kérte a képviselők hozzászólásait. A maga részéről a 64/2006.(III.30.) Kt számú,
„Belvízvédekezéssel kapcsolatos költségek vis maior támogatási igény benyújtása” tárgyú jelentés
kiegészítéseként elmondta a pályázatot ismételten be kell nyújtani, mert többször módosították a
benyújtás és az elszámolás szabályait. A 108/2006.(IV.27.) KT. számú önkéntes tűzoltóság létrehozása
tárgyú jelentéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a határidők módosítására lesz szükség, mivel egyedül
Gyomaendrőd közigazgatási terültét, működési területként nem javasolta a Belügyminiszter, viszont
Gyomaendrőd központtal, Hunya, Csárdaszállás, és Dévaványa működési terület kialakításával egyet
ért és támogatja. Előzetes egyeztetések alapján Hunya és Csárdaszállás véleménye az volt, hogy az
önkormányzati választásokat követően ismét tárgyaljanak a tűzoltóság kialakításáról.
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke egy tévedésre hívta fel a
figyelmet; az 56/2006. (II. 23.) Kt. számú „Beszámoló a 2005. évben történt fásításokról, a
zöldterületek gondozásáról, fejlesztéséről” tárgyú határozatra „A tisztább és ápoltabb
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Gyomaendrődért" verseny meghirdetésre került” jelentés nem jó, erre a határozatra a bizottság
35/2006. (II. 14.) számú határozatának szövegét kellett volna jelenteni.
További kiegészítés, hozzászólás nem volt, a testület egyhangú 15 igen szavazattal a jelentést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 244/2005.(IX.29.), 270/2005.(X.27.),
290/2005.(XI.24.),
319/2005.(XII.22.),
322/2005.(XII.22.),
14/2006.(I.26.),
18/2006.(I.26.), 22/2006.(I.26.), 23/2006.(I.26.), 24/2006.(I.26.), 25/2006.(I.26.),
26/2006.(I.26.), 29/2006.(I.26.), 50/2006.(II.23.), 56/2006.(II.23.), 64/2006.(III.30.),
65/2006.(III.30.),
67/2006.(III.30.),
76/2006.(III.30.),
79/2006.(III.30.),
80/2006.(III.30.),
87/2006.(III.30.),
88/2006.(III.30.),
89/2006.(III.30.),
94/2006.(III.30.),
95/2006.(III.30.),
102/2006.(IV.27.),
104/2006.(IV.27.),
108/2006.(IV.27.) KT. sz. határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003.(III.31.) KT rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse a rendelettervezetet.
Dr. Csorba Csaba jegyző a jelenlévők tájékoztatására elmondta, a szociális törvény változása miatt a
helyi szociális rendeletet több esetben folyamatosan módosítani kell. A törvény módosulásával a
rendszeres szociális segély a jövőben a felnőtt korú, jövedelemmel nem rendelkező személy és egész
családja részére nyújtott szociális támogatássá alakul át. Az új típusú rendszeres szociális segély
folyósítására 2006. július 1-jétől kerül sor. Az új rendelkezésnek megfelelően az ellátást felül kell
vizsgálni, illetve külön választja a jogszabály az együttműködési kötelezettség megszegésének súlyos
és kevésbé súlyos eseteit, melyet helyi szinten is szabályozni kell. Az együttműködési kötelezettség
megszegése esetén differenciált szankciórendszer bevezetését tette lehetővé a törvény
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti
megalkotását.
/ Knapcsek Béla képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. /
Császárné Gyuricza Éva képviselőasszony felvetette, hogy a nyolcadik bekezdésben „meghatározott
együttműködési kötelezettség megszegése esetén a segély….” A segély szót javasolná támogatásra
módosítani, hiszen most már nem segélyről, hanem támogatásról van szó.
További hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, a döntés előtt a Polgármester felhívta a
képviselők figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2006.(…….)KT. rendeletét
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
7/2003.(III.31.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
37/B. § (2) bekezdésében, és a 37/D. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
7/2003.(III.31.) KT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Városi Családsegítő Központ ( a továbbiakban családsegítő) az együttműködés keretében
biztosítja a 63/2006.(III.27.) 17. § (4)-(6) bekezdésében meghatározottakat.”
2.§ A R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha az aktív korú nem foglalkoztatott
személy:
- a kirendeltség és a családsegítő által előírt kapcsolattartási kötelezettségének az előírt
időpontban nem tesz eleget,
- a számára írásba foglalt programot nem teljesíti,
- a szervezett tanácsadásról, foglalkozásokról igazolatlanul távol marad,
- az ellátást befolyásoló bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.”
3.§ A R. 5. §-a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének számít az Szt. 37/B. § (2) bekezdése b)
pontjában meghatározottakon túl az, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy:
- a kirendeltség és a családsegítő háromszori írásbeli felszólításának sem tesz eleget,
- a kirendeltség nyilvántartásából törölteti magát, és azt 8 napon belül a hivatalba nem jelenti.”
„(8) A (6) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettség megszegése esetén a segély 6
hónapig 75 %-os mértékben folyósítható.”
4.§ E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
11/2003.(IV.30.) KT rendelet.
Gyomaendrőd, 2006. május
Dr. Dávid Imre s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

2. napirendi pont
Városi Zene- és Művészeti Iskola kérelme az intézményben fizetendő térítési díjakkal
kapcsolatban. A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX.
30.) KT számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgámester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
ismertesse a térítési díjakkal kapcsolatos rendelettervezetet.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a térítési
díjak és tandíjak emelését. A szakmai feladatra folyó kiadásokat elosztották egy tanulóra vetítve
minden tanszak vonatkozásában, így készítették el a tagozatokra eső térítési díjakat, illetve a
tandíjakat. A térítési díjakat amiatt szükséges módosítani, mivel eddig több tagozatra is járhatott egy
gyermek, térítési díj fizetése mellett, jelenleg viszont csak egy helyen fizet térítési díjat a többi szakon
csak tandíjat fizet és a két díj között lényeges különbség van. Sajnos ez a szülők egy részét
hátrányosan érinti. A bizottságok tárgyalták a rendelettervezetet és javasolják elfogadásra a képviselőtestületnek.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket, amennyiben
egyetértenek a véleményező bizottságok által megalkotásra javasolt rendelet-tervezettel, úgy hozzák
meg döntésüket.
A szavazás előtt felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2006.(…….)KT. rendeletét
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. ( a továbbiakban:
Kt) 102. § (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4) bekezdésében
foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996.
(IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § E rendelet 2006. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 25/2005.(X.28.)
KT. rendelet 3. §-a
Gyomaendrőd, 2006. május
1. számú melléklet a 13/2006. (…) KT rendelethez
Városi Zene és Művészeti Iskola
ZENEMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év:
2oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
5%
11.000
15 %
33.100
Jeles
6%
13.300
18 %
39.800
A normatíva 10 %-a:
Jó
7%
15.500
21%
46.400
10.500
Közepes
8%
17.700
24%
53.000
Elégséges 9%
19.900
27%
59.700
elégtelen
10%
22.100
30%
66.300
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
66.300
Jeles
40 %
88.400
Jó
50 %
110.500
Közepes
60 %
132.600
Elégséges
80 %
176.800
elégtelen
100 %
221.000
KÉPZŐMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

5%
6%
7%
8%
9%
10%

2.300
15 %
6.900
A normatíva 20 %-a:
2.800
18 %
8.300
11.800
3.200
21%
9.700
3.700
24%
11.100
4.100
27%
12.400
4.600
30%
13.800
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
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Kitűnő
30 %
Jeles
40 %
Jó
50 %
Közepes
60 %
Elégséges
80 %
elégtelen
100 %
MODERNTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év
2oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

13.800
18.400
23.000
27.700
36.900
46.100
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők

5%
6%
7%
8%
9%
10%

1.700
15 %
5.000
A normatíva 20 %-a:
2.000
18 %
6.000
11.800
2.300
21%
7.000
2.700
24%
8.000
3.000
27%
9.000
3.300
30%
10.000
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
10.000
Jeles
40 %
13.400
Jó
50 %
16.700
Közepes
60 %
20.000
Elégséges
80 %
26.700
elégtelen
100 %
33.400
BÁB TANSZAK térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

18 és 22 év közöttiek

5%
6%
7%
8%
9%
10%

2200
15 %
6600
A normatíva 20 %-a:
2600
18 %
7900
11.800
3100
21%
9200
3500
24%
10600
4000
27%
11900
4400
30%
13200
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
13200
Jeles
40 %
17600
Jó
50 %
22000
Közepes
60 %
26400
Elégséges
80 %
35200
elégtelen
100 %
44000
BALETT TANSZAK térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

5%
6%
7%
8%
9%
10%

18 és 22 év közöttiek
2500
3000
3500
4000
4400
4900

15 %
18 %
21%
24%
27%
30%

7400
8900
10400
11900
13300
14800
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A normatíva 20 %-a:
11.800

Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
14800
Jeles
40 %
19800
Jó
50 %
24700
Közepes
60 %
29600
Elégséges
80 %
39500
elégtelen
100 %
49400
TÁRSASTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
5%
2500
15 %
7600
Jeles
6%
3000
18 %
9100
A normatíva 20 %-a:
Jó
7%
3500
21%
10600
11.800
Közepes
8%
4100
24%
12200
Elégséges 9%
4600
27%
13700
elégtelen
10%
5100
30%
15200
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
15200
Jeles
40 %
20300
Jó
50 %
25300
Közepes
60 %
30400
Elégséges
80 %
40600
elégtelen
100 %
50700
SZÍNMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők
18 éven aluliak
18 és 22 év közöttiek
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

5%
6%
7%
8%
9%
10%

3200
15 %
9600
A normatíva 20 %-a:
3900
18 %
11600
11.800
4500
21%
13500
5100
24%
15400
5800
27%
17400
6400
30%
19300
Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:

Kitűnő
30 %
Jeles
40 %
Jó
50 %
Közepes
60 %
Elégséges
80 %
elégtelen
100 %
KORTÁRSTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év
2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak
18 éven aluliak
Kitűnő
Jeles
Jó
Közepes
Elégséges
elégtelen

5%
6%
7%
8%
9%
10%

19300
25700
32100
38600
51400
64300
2005/2006-os tanévtől újonnan belépők

18 és 22 év közöttiek
3300
4000
4600
5300
5900
6600

15 %
18 %
21%
24%
27%
30%

9900
11900
13900
15900
17800
19800
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A normatíva 20 %-a:
11.800

Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év:
Kitűnő
30 %
19800
Jeles
40 %
26400
Jó
50 %
33000
Közepes
60 %
39700
Elégséges
80 %
52900
elégtelen
100 %
66100
3. napirendi pont
Helyi autóbusz közlekedésre megbízás adása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a szolgáltatást végző Autóbusz Közlekedési Vállalat
képviselőit, majd megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, az előterjesztés készítőjét van e kiegészíteni
valója a napirendi pontot illetően.
Dr. Csorba Csaba jegyző röviden összefoglalva elmondta, jelenlegi formában a helyi közlekedés nem
tartható fenn, ugyanis sokkal nagyobb mértékű önkormányzati támogatást kellene biztosítani ahhoz,
hogy a mostani járatszámmal és időbeosztással tudjon működni a helyi közlekedés. Ennek
megfelelően az a javaslat fogalmazódott meg, hogy közös megegyezéssel a koncesszió jogosultjával
kerüljön felbontásra a koncessziós szerződés, és az önkormányzat egy rövid időtartamra adjon
megbízást az a helyi közlekedés folytatására alkalmas cégnek. A cég alapítása jelenleg folyamatban
van, amelyet követően az önkormányzat ki tudja írni a helyi közlekedésre a pályázatot, és le tudja
folytatni a pályáztatási eljárást. Ennek az időtartama is meghatározásra került. Azért javasolják ezt az
ütemezést, mert kell egy bizonyos időtartam, hogy a helyi menetrend pontosan letisztuljon, hiszen jön
az őszi iskolakezdés időszaka és egy téli időszak. Amennyiben ezek a felmérések befejeződnek, akkor
lehet kiírni a pályázatot. A feltételek változása miatt nem folytatható az a gyakorlat, hogy az
önkormányzat jelentősebb anyagi támogatást ne biztosítson a helyi közlekedésre. A menetrend azért
fontos, mert a járatok számától függően az önkormányzat által nyújtott támogatás is változhat.
Nagymértékben befolyásolja a kedvezményezett bérletek vásárlása is. Annyi eltérés várható, hogy aki
bérlettámogatásra jogosult, egy hónappal később kapja meg a támogatást, a megvásárolt bérlet
függvényében. Nem javasolják az önkormányzatnak, hogy hosszú, peres eljárásba belemenjen, mivel
ezzel nem tud előre jutni, viszont a helyi közlekedés biztosításáról a törvény illetve a helyi igények
alapján is gondoskodni kell.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a menetrend-tervezeteket – őszi-tavaszi, nyári és hétvégi
időszakokra, melyeket a felmerülő igények alapján még pontosítani szükséges. Kérte a képviselőket,
hogy az általuk javasolt buszjárati időpontokat nyújtsák be a városüzemeltetési osztály felé.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve elmondta, hogy még képlékeny állapotban van az anyag,
szükségesek további egyeztetések. Felhívná a figyelmet, hogy a nyugdíjas bérletek megvásárlása
esetén is segítséget kell nyújtani. A buszjáratok növelése nagyobb mértékű önkormányzati támogatást
von maga után.
Jászapáti Ljudmilla az autóbusz közlekedési vállalat képviseletében elmondta, hogy az előterjesztés
mellékleteként a menetrendek külön időszakokra lettek osztva, mivel ebben a formában lényeges
költség különbségek vannak.
Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre elmondta, hogy azokat a menetrend-tervezeteket tették az
előterjesztés mellé, amelyek az önkormányzat számára a legkedvezőbbek.
Hangya Lajosné Humánpolitikai bizottság elnöke felvetette, hogy az iskolák igazgatóin keresztül az
önkormányzatnak tájékoztatni kellene a szülőket, hogy szeptemberben az iskola kezdés alkalmával a
buszbérlet megvételére is számolniuk kell.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre reagálva elmondta, hogy az elfogadást követően az
intézményvezetőket írásban kell tájékoztatni erről. Remélhetőleg együttműködnek az iskolák az
önkormányzattal, és egyeztetnek a szülőkkel.

159

A képviselő-testület a fentiekkel egyhangú 14 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KVB Üzleti Tanácsadó Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött koncessziós szerződést közös megegyezéssel 2006.
július 1-vel megszünteti, figyelemmel a körülményekben bekövetkezett jelentős változásokra.
A Képviselő-testület a helyi tömegközlekedés autóbusszal történő folytatására megbízást 2006.
július 1-től ………….. székhelyű cégnek adja meg, az előterjesztés mellékletét képező……….
menetrend alternatíva szerint, és az önkormányzati támogatás összege…… Ft/hó.
A megbízás határozott idejű, 2006. július 1-től, 2007. április 30-ig.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozott időre megkötendő szerződés
tervezetét terjessze be elfogadásra a képviselő-testület júniusi ülésére, 2006. december 31-ig
terjessze be a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés szolgáltatójának kiválasztására
vonatkozó ajánlati felhívást.
Határidő: a képviselő-testület 2006. júniusi illetve decemberi ülése
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző
4. napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről szóló tájékoztató, döntés az
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Dr. Dávid Imre polgármester előjáróban elmondta, az ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozással kapcsolatban a véleményező bizottságok ellentétes véleményt fogalmaztak
meg. Felkérte a bizottságok elnökeit néhány szóban ismertessék a véleményeket.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, mint ismeretes a testület már
több alkalommal is tárgyalta az ösztöndíjrenszerhez való csatlakozás kérdését, de a tényleges
csatlakozásra ez idáig nem került sor. Tulajdonképpen olyan öszetöndíjrendszerről van szó,
amely alapján hátrányos helyzetű fiatalok nyerhetnek el támogatást. A rendszer abból áll,
hogy egyrészt támogatja a helyi önkormányzat, másrészt támogatja a megyei önkormányzat
és az így két helyről támogatott diák a dupla összeget kapja még a felsőoktatási intézménytől,
amely állami pénz. A humánpolitikai bizottság véleménye szerint a helyi felsőoktatási
intézményben tanuló fiatalok megérdemlik, hogy támogatásban részesüljenek. A csatlakozás
a 2007 évi költségvetés terhére jelentene kiadást kb 500 ezer és 1 millió Ft közötti összegben,
viszontt ebben az évben kell bejelenteni az önkormányzat csatlakozási szándékát.
Csíkné Timár Éva a Pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottság
véleménye is az volt, hogy az önkormányzat támogassa a tanulókat, de nem ebben a
formában. Nem zárkóztak el a fiatalok támogatási lehetőségétől, de nem ilyen általános
módon. A felsőoktatási tanulók közül azokat javsolják támogatni, akik visszatérnek a városba
dolgozni tanulmányaik befejezése után. Nem a támogatással van gond, hanem az
általánossággal.
Dr. Kovács Béla képviselő egyetértett az elhangzott véleménnyel, ezelőtt 10-15 évvel a város le volt
maradva önmagához és hasonló nagyságú városokhoz képest. Ebből a lemaradásból már nagyon sokat
sikerült pótolni, vannak területek, ahol országos szinten kimagasló helyzetbe került, viszont azt is látni
kell, hogy ma már alig van település, aki nem csatlakozott ehhez a rendszerhez. A város
költségvetéséhez mérten nem magas összegről lenne szó.
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Katona Lajos alpolgármester hozzászólásában elmondta, valóban nem sok pénzről van szó, de nem
tartja jó ötletnek ebben a formában egyformán támogatni a diákokat. Rengeteg olyan diplomás ember
van, aki nem talál magának munkahelyet, mert túltelített a munkaerő piac a diplomásokkal,
gyakorlatilag a diplomás munkanélküliséget támogatná ezzel a város. Véleménye szerint azokat a
diákokat kell a városnak támogatni, akik munkájára szüksége lesz a felsőoktatási tanulmányaik
befejezése után.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve elmondta, hogy az arányok változatlanok, a témát lezárva
elsőként az I. alternatíva szerinti határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra, amely szerint nem
támogatják az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást.
A képviselő-testület a 8 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az I. alternatívát
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.
A Képviselő-testület a településen hiányszakmaként jelentkező: orvos, jogász, védőnő, építész
foglalkozásokra a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is egyéni tanulmányi
szerződések megkötésével támogatja Gyomaendrőd Városában dolgozni akaró felső fokú
tanulmányaikat folytató gyomaendrődi fiatalokat.
Határidő: azonnal
5. napirendi pont
Kocsis Andrea főiskolai hallgatóval kötendő tanulmányi szerződés
Dr. Dávid Imre polgármester a tanulmányis szerződéssel kapcsolatosan elmondta, hogy Kocsis
Andrea kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben előadta, hogy jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán védőnő szakon másodévfolyamos hallgató. A
főiskola befejezése után szeretne Gyomaendrődön dolgozni védőnőként, ezért szeretne a várossal
tanulmányi szerződést kötni. Tanulmányai befejezésének várható időpontja 2008. június 30.
Jelenleg az önkormányzat két gyomaendrődi tanulóval kötött tanulmányi szerződést, akik a szorgalmi
időszakban havi 8.000.-Ft összegű támogatásban részesülnek.
A bizottság elnökök és a bizottságok is tárgyalták az előterjesztést, a tanulmányi szerződés megkötését
javasolják, 8.000 Ft összegű támogatás mellett.
A Képviselő-testület vita nélkül egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis Andrea Gyomendrőd,
Katona J. u. 4. sz. alatti lakost főiskolai tanulmányai befejezéséig támogatja, e célból vele
tanulmányi szerződést köt. A támogatási összeg az oktatási év szorgalmi időszakának tíz
hónapjára 8.000,- Ft/hó, vagy félévenként egyösszegű 40.000,-Ft. A Képviselő-testület
felhatalmazza Dr. Dávid Imre Polgármestert, hogy Kocsis Andreával a támogatási időszakra a
tanulmányi szerződést kösse meg.
A Képviselő-testület a 2006. évi támogatás pénzügyi fedezetét a 2006. évi önkormányzati
költségvetés tartalékából biztosítja.
Határidő: A pályázó kiértesítése: azonnal A tanulmányi szerződés megkötése: 2006. július 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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6. napirendi pont
A 2006. áprilisi települési árvíz védekezés és árvízkárok költségének vis maior kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az érdeklődők tájékoztatására elmondta, hogy az áprilisi
árvízvédekezési költségek és a károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállítási költségei mintegy
125 millió Ft-ot tesznek ki, mely összeget az önkormányzat saját erőből biztosítani nem képes, ezért
bejelentéssel élünk a költségek vis maior keretből történő támogatására.
A napirendi pont részletes ismertetésére felkérte Paróczai Zoltánt a városüzemeltetési osztály
ügyintézőjét.
Paróczai Zoltán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a védekezés komoly ráfordításokat jelent az
önkormányzatnak, ezen túlmenően azonban a helyreállítások teszik ki a legnagyobb költségeket. A
helyreállítások közül a legnagyobb arányt az utak javításai teszik ki. Az utak helyreállításának költségét a
vis maior alap 90 %-ban támogatja, ha ezt megkapjuk a vízügyi igazgatóság a további 10 % költséget
finanszírozza.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta még, hogy jelentős károkat szenvedtek az
önkormányzat tulajdonát képező intézmények. Ezek azok az ingatlanok, ahol a katonák elszállásolását
oldottuk meg. Cserére szorul a Városi Sportcsarnok padlóburkolata és még további kisebb javítások
szükségesek minden intézményben. Ezeket a költségeket az önkormányzat saját erőből biztosítani nem
képes, ezért bejelentést tett a költségek vis maior keretből történő támogatására. A Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Területfejlesztési Tanács felé az előzetesen becsült 80.509.596,- Ft
költséget jelentettük, de ez változott. Ezért a tényleges költségek, és helyreállítások felmérését követően
ismételten bejelentést tettünk a pontosított összegekről, mely összesen 125.679.224,-ot tett ki.
Felkérte a képviselőket, támogassák a vis maior kérelem benyújtását a határozati javaslatban leírtak
szerint.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. áprilisban kialakult rendkívüli állapottal és
veszélyhelyzet kihirdetésével járó árvíz során felmerült árvízvédekezési költségeket és a
károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállítási költségeit 125.679.224,-Ft-ban állapítja
meg.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a védekezés és az ingatlanok
helyreállításával kapcsolatos költségek finanszírozására 2006. évi költségvetésében forrással
nem rendelkezik. A költségeket saját erőből fedezni az önkormányzat nem képes. A
képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
tulajdonát képező ingatlanok vonatkozásában általános biztosítással rendelkezik, amely az
árvízi védekezésből eredő kártételek biztosítását nem tartalmazza. A biztosító az
árvízvédekezési kárból eredő biztosítási eseményeket nem ismeri el. A testület kijelenti, hogy
az épületeiben végzett tevékenységeket, illetve feladatokat más önkormányzati tulajdonú
ingatlanon ellátni nem képes.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a védekezési költségek és az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállításának összegével, azaz
összesen 125.679.224,- Ft összegben a 295/2005. (XII. 23.) Kormányrendelet 13-14. §-a
alapján vis maior támogatási igényt nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
Határidő: 2006. május 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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7. napirendi pont
Tájékoztató a 2005. augusztusi belvíz okozta károkról és a támogatás helyzetéről
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a 2005. évi belvízre érkezett támogatásból
megmaradt összeget a 2006. évi tavaszi belvíz támogatásokra nem lehet felhasználni. Minden esetben
új igényeket kell benyújtani és az új eljárás szerint vagy megkapja az önkormányzat az igényelt
támogatást, vagy nem. A megítélt támogatások felhasználása folyamatos, vannak kisebb problémák,
de alapvetően a kérelmezők a lakások helyreállítására használják fel. A belvíz által okozott károk
igazán most kezdenek láthatóvá válni az épületeken.
Az az ingatlan tulajdonos, aki a 2005 évi belvizes támogatásokból részesült, a 2006 évi belvizes
támogatásból már nem részesülhet. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál három listát vetnek
össze az ellenőrzések során, ezek alapján pontosan látható, ki az aki többször is benyújtotta az
igényét. Egy esetben lehet eltérés, ha ténylegesen olyan károsodás történt, hogy az ingatlan összedőlt
vagy lakhatatlanná vált.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve elmondta, hogy vannak olyan lakosok, akik minden ilyen
jellegű lehetőségre benyújtják támogatási igényeiket. Úgy tűnik, hogy kb 8 millió Ft támogatási
összeg megmarad, vannak valós problémák is a városban a Kocsorhegyen, a Bánomkertben. Jobb,
hogy külön vették a két évi belvizes támogatásokat, kedvezőbb az önkormányzatnak.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2005. augusztusi belvíz okozta károkról, és a
támogatás helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
8. napirendi pont
26 db belterületi lakóút lakossági hozzájárulásának megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertesére.
Csányi István bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság a hozzájárulások mértékét
már megállapította, de mivel áthúzódó szerződést kötöttek a Strabag Rt-vel és az útalapokra a tavalyi
évben kifizetés nem történt, a Strabag Rt-nek csökkenteni kellett az ÁFA-t az ÁFA törvény miatt
20%-ra így 7,5 millió Ft-tal kevesebb a bruttó bekerülési költség a városnál. Ezt vetíteni kell a
lakossági hozzájárulások felé is, így 5%-kal kevesebbet kell fizetni a lakosoknak.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke kérdésében a részletfizetési kérelmek benyújtási
határidejéről érdeklődött.
Csányi István bizottsági elnök válaszában elmondta, a kérelmeket a Városüzemeltetési osztályon kért
formanyomtatványon kell benyújtani a határozat kézhezvételét követően, lehetőleg azonnal. A
kérelem mellé jövedelemigazolást is szükséges becsatolni.
További hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, ezért felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozták.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára
„A magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint járdafelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV.30.) KT rendelet alapján, az Áfa törvény módosulása következtében a
20 %-os Áfa figyelembe vételével a
26 db belterületi lakóút melletti, abban érdekelt ingatlantulajdonosokra eső lakossági
hozzájárulást az alábbiakban állapítja meg:
Utca név:
Hozzájárulás mértéke (%):
Hozzájárulás (Ft/ingatlan)
(bruttó):
Hunyadi (IV. ütem)
20
84.448
Mikszáth K. (II. ütem)
20
86.465
Rózsa Ferenc
20
57.873
Kárász
maximált
100.000
Népliget
20
72.366
Szabó Ervin
20
55.717
Décsi
20
64.055
Polányi (II. ütem)
maximált
100.000
Mohácsi
20
56.324
Zsák - Tulipán
20
64.427
Martos Flóra
20
79.928
Köztársaság
20
53.254
Budai N. A. (I. ütem)
20
87.100
Könyves Kálmán
20
56.377
Liliom
20
68.271
Kinizsi Pál
20
68.271
Dózsa György
20
63.515
Polányi (I. ütem)
maximált
100.000
Gárdonyi (II. ütem)
20
64.704
Bartók Béla
20
66.079
Körgát
20
71.122
Pásztor János
20
81.944
Ságvári (16-20. sz. kivételével)
maximált
100.000
Lehel
20
57.722
Szent Antal
20
63.515
Hantoskert
maximált
100.000
Ságvári utca 16-20. sz. közötti szakaszán, a belterületi lakóút melletti, abban érdekelt 2070,
2069, 2068, 2067, 2066, 2061/2, 2062, 2063 és 2064. hrsz. ingatlantulajdonosokra eső lakossági
hozzájárulást az alábbiakban állapította meg:
Utca név:
Hozzájárulás mértéke
Hozzájárulás (Ft/ingatlan)
(%):
(bruttó):
Ságvári 16-20. sz. ( Bocskai-Sallai út
maximált
120.503,közötti szakasza)
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
Tájékoztató a 26 db belterületi lakóút útépítési munkái során mért útalap vastagságáról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte az ülésen megjelent Károlyi László műszaki ellenőr urat.
Csányi István a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta,
hogy az ellenőrzések folyamán a mérések helyei tetszőlegesen, az utca hosszának arányában egy vagy
több helyen kerül kijelölésre. A mérések folyamán az útalap vastagságát és szélességét ellenőrizték,
melyek eredményeiről fotókat is készítettek. Nem tapasztaltak olyat, hogy valahol nem lett volna meg
a 20 cm-es alap. Kérné az aszfaltok vastagságát is ebben a formában ellenőrizni. A Ságvári utcában is
van olyan rész, ahol csak 2 cm vastagságú az aszfaltréteg ezért kérte ennek a résznek a javítását.
/Knapcsek Béla képviselő visszaérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő./
Károlyi László műszaki ellenőr a mért útalap vastagságával kapcsolatosan elmondta, hogy nem
találtak olyan utat az ellenőrzések folyamán, ahol az előírt 20 cm-es útalap nem lett volna meg,
általánosságban több, mint 20 cm-es útalap vastagsággal, az útalap szélesség is minden esetben
megfelelt az előírt szélességnek. Folyamatosan ellenőrizték az utakat, padka hiányosságokkal
találkoztak, de ilyen esetekben a csatornaelvezetést megoldották, így átvették az utat. Az öregszőlői út
műszaki átadása 2006. június 7-én lesz.
Az ülésen bemutatott képek, melyek az utak felméréséről készültek, a felmért adatokkal együtt a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
További hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, ezért felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Iskola utca építéséről, a 26 db belterületi lakóút
útépítési munkái során mért útalap vastagságokról, a Kárász utca megépítéséről és a Fáy utca
aszfaltvastagságának szakértői véleményéről, javításának módjáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Béres János képviselő a fenti témához kapcsolódóan elmondta, a Mikszáth és a Budai utcákban
felmerült útépítési problémákról tájékoztatta a kivitelezőt, aki a javításokat elvégezte, melyet ez úton
kívánt megköszönni.
10. napirendi pont
A Gyomaendrőd – 26 db belterületi lakóút építése során – Hantoskerti út melletti meglévő
gyalogosjárda műszaki okokból való megszüntetése
Csányi István bizottsági elnök a Hantoskerti utcával kapcsolatosan elmondta, hogy az utca
másodrendű védtöltés tetején van, bal oldalán 70 cm széles, elhasználódott gyalogjárda. A töltés nem
teszi lehetővé, hogy a meglévő gyalogjárda mellett az aszfaltozott útszélesség 3 m és a kétoldali 1-1 m
széles padka, elférjen. Az építés során a járda bizonyos részeit elbontják, illetve az útalapba
felhasználják. A Békés Megyei Közlekedési Felügyelet képviselője a helyszíni bejárás során nem látta
akadályát annak, hogy a megépülő úttesten, gyalogos forgalom is legyen, de ennek feltétele az, hogy
„Lakó- és pihenő övezet” táblát kell kihelyezni.

165

Dr. Kovács Béla képviselő a járda elbontásával kapcsolatosan elmondta, hogy jobb ha a gyalogos
járdát meghagyják az útalapba, mint felszedik.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Hantoskerti utcában megvalósítandó
3,00 m széles lakóút létesítése kapcsán, műszaki okokból - az előírt űrszelvény biztosítása és
az egyenletes magassági vonalvezetés érdekében- a meglévő gyalogos járda megszűntetését,
elbontását támogatja.
Határidő: azonnal
11. napirendi pont
R. Nagyné Baráth Éva szolgálati bérlakás kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy R. Nagyné Baráth Éva azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy részére a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakást utalja ki.
Felhívta a figyelmet az egészségügyi intézmény által benyújtott kérelemre, melyben a védőnői állásra
jelentkezett két vidéki fiatal részére igényelnek bérlakást.
Az elhangzottakra figyelemmel felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a bérlakás kiutalását
illetően.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete R. Nagyné Baráth Éva részére 2006.
június 01. napjától kiutalja a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati
bérlakást 2008. év május hó 31. napjáig, de maximum addig még nevezett
közalkalmazotti jogviszonya a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával
fennáll.
Határidő: azonnal
12. napirendi pont
Szolgálati bérlakás kérelmezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető
főorvosa kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben leírja, hogy a régóta betöltetlen területi
védőnői álláshelyre, és az idei év szeptemberétől megüresedő iskolavédőnői álláshelyre is érkezett
pályázat. Mindkét pályázó vidéki, tehát munkába állásuk feltétele, hogy részükre az önkormányzat
szolgálati lakást biztosítson.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a jelenleg üresen álló Gyomaendrőd Dózsa Gy. U.
1/II. szám alatti szolgálati bérlakást a védőnők részére fenntartja, amennyiben szükséges bérlet
útján is biztosít lakást. A névre szóló kiutalásról később, a munkaszerződést követően fog
dönteni.
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester javasolta testületnek, hogy a következő napirendként „Uhrin Attila
kérelme” tárgyú előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
13. napirendi pont
Uhrin Attila kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalásán jelenlévő Uhrin Attila
kérelmezőt, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nevezett kérelmében önkormányzati tulajdonú
földterületek megvásárlására tett ajánlatot. A kért ingatlanokat Uhrin Attila érvényes földhaszonbérleti
szerződés alapján műveli, mely szerződés 2006. szeptember 30-án lejár. Nevezett a művelési
kötelezettségének eleget tett, a bérleti díjat határidőre megfizette. A megvásárlására tett ajánlata 8000
Ft/AK. Az érintett földterületek a kérelmező saját tulajdonú földterületei között helyezkednek el, e
miatt korlátozott a hasznosításuk, ezért az értékesítésük nem okoz hátrányt az önkormányzatnak.
A véleményező bizottság egyetértett a fölterületek értékesítésével, a vételárat 12.000 Ft/AK értékben
javasolta meghatározni.
A jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyetértve a bizottság
javaslatával, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Uhrin Attila földhaszonbérlő kérelmének helyt adva (
Gyomaendrőd, Wesselényi u. 7. ) az alábbi ajánlatot teszi, az Önkormányzat tulajdonát képező
01198/21 hrsz-ú 9915 m2 területű 12,10 AK, valamint a 01198/43 hrsz-ú 1 ha 8950 m2 területű
23,12 AK értékű szántó művelési ágú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan:
1. Az ingatlanok fajlagos vételára: 12.000 Ft/AK.
2. Az adásvételi szerződés megkötése a vevő nyilatkozatát követő 15 napon belül.
3. Az adásvételi szerződéseket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a
termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján.
4. A vételár megfizetése a közzététel időtartamának lejártát követő 3 napon belül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvétel
megkötésére.
Határidő: 2006. június 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Tájékoztató a Magyar Közút Kht leveléről és fejlesztési terveiről
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes a képviselő-testület már több alkalommal is
tárgyalta a város közigazgatási területéhez tartozó állami utak állapotát, ezzel kapcsolatban már több
levelet is eljutatott a Magyar Közút Kht. megyei igazgatósága részére. Legutóbbi levelünkben
felhívtuk a közútkezelő figyelmét az általunk javasolt beruházásokra és felújításokra.
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A Kht. tájékoztató levele szerint a felújítási munkákhoz szükséges pénzügyi források ismerete nélkül
nem tud kötelezettséget vállalni, az általunk felsorolt problémák megoldására. Ugyanakkor megküldte
a hivatalnak a megye hosszú távú közúthálózatának fejlesztési tervét véleményezés céljából.
Felkérte a képviselőket a tájékoztató megvitatására.
Hangya Lajosné bizottsági elnök sajnálatosnak tartotta, hogy a többszöri megkeresés ellenére a város
belterületi útjainak állapotával kapcsolatos problémák változatlanul fennállnak. A választókörzetében
a közútkezelő kezelésébe tartozó utak közül katasztrófális állapotú a Bajcsy Zs. a Kossuth út és a
Wesselényi utca, ugyanakkor a Lévai utca és a vasútállomás közötti útszakasz, amelyeken nagyon sok
a kátyú, az aszfalt sok helyen meg van repedve. Továbbá a vasútállomástól a Kossuth útra történő
rákanyarodás, illetve arról a Pásztor J. utca felé való lekanyarodás az út közepén lévő kátyú miatt
szinte lehetetlen és nagyon balesetveszélyes. Jó lenne ezeket a hibákat minél előbb kijavíttatni a
közútkezelővel.
Czibulka György képviselő a maga részéről tudomásul vette a Kht. tájékoztatóját, de az abban
leírtakkal nem értett egyet. A Vásártéri lakótelepnél a Pásztor János útról a Kossuth útra történő
rákanyarodás lassan nem lehetséges az út mellett és az út közepén lévő kátyúktól. Az ott lévő
élelmiszerbolt előtt történő parkolások miatt a tehergépjárművek nehezen tudnak a Kossuth útra
rákanyarodni, lemennek az útról, ezért vannak ott lyukak, kátyúk. A bolt előtt a gépjárműparkolást át
kellene tenni a szemközti – a lakások előtti oldalra. Ugyanakkor a Földhivatal előtti útszakaszon a
padkát meg kellene javítani.
Dr. Dávid Imre polgármester maximálisan egyetértett a fenti véleményekkel, július közepén egy
szakmai találkozó keretében a Kht helyi vezetésének ismételten felvetnék ezeket a problémákat.
Kétségtelen, hogy a megyében más településeken sem jobb az állami utak állapota, de mi
gyomaendrődiek úgy gondolnánk, hogy némi előnyét élvezhetnénk annak, hogy nálunk egy
közútkezelő kirendeltség működik. Sajnos sok esetben a napi útkarbantartási munkák is elmaradnak a
városban, nemhogy előnyt, hanem esetenként hátrányt jelent az itteni kirendeltség. Amennyiben a
szakmai találkozó után sem változik a helyzet az önkormányzatnak tovább kell lépni, harcolni kell a
városért, hiszen lassan elérjük azt, hogy a város területén a közútkezelő kezelésében lévő utak a
legrosszabb állapotúak.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, a megye hosszú távú úthálózat fejlesztési tervéből nem igazán
derül ki, hogy a tervezett fejlesztés mikor kezdődik és fejeződik be. Lényeges lenne ez a miatt is,
mivel egy korábbi ígéret szerint a körösladányi út felújítása még ebben az évben megtörténik, a
koncepcióban viszont ez nem szerepel. Talán azért nem, mert ténylegesen elkészül még ebben az
évben, ezért a hosszú távú tervek között már nem szerepeltették. Mit lehet erről tudni?
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint ez a hosszú távú fejlesztési terv a vágyálmok szintjén
van, de legalább is a szükségesség szintjén. Ezért is lenne szükséges az említett szakmai találkozóra,
hogy ott vélhetően ezekre a felmerült kérdésekre is választ kapjunk. Mára a város az infrastruktúrális
és egyéb szempontból is eljutott arra a szintre, hogy a legfőbb hangsúlyt az utakra tudja fektetni. Első
körben, amikor a közútkezelő a megye polgármestereivel ismertette ezt a fejlesztési tervet, mindenki
egyetértett az abban leírtakkal, hogy ezeket az útfejlesztéseket kellene elvégezni. Viszont arra a
kérdésre, hogy mindez mikor kezdődik el, és mikor fejeződik be a Kht megyei vezetői nem igen tudtak
választ adni.
Ezek az időpontok viszont nagyon lényegesek lennének, ezért javasolta, hogy a terv anyag
jóváhagyása mellett, a testület kérje fel a Kht vezetését, hogy erről tájékoztassák a képviselő-testületet.
Császárné Gyuricza Éva képviselő kérte a városvezetést, hogy az említett szakmai találkozón
feltétlen térjenek ki a Blaha L. út állapotára is. Pár évvel ezelőtt az úton elkezdődött az útszegély
kiépítése, ami megítélése szerint nem lett befejezve, a Posta előtt és a Dávid féle bolt előtt ma is csak a
sárban lehet közlekedni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, tudomása szerint az említett útszegély kiépítése pénz
hiányában nem lett befejezve.
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A problémára igazán az elkerülő út megépítése jelentene megoldást, amit 2015-re ígérnek. Mindezek
mellett látni kell azt, hogy 2007 őszétől kilencszer annyi EU forrás áll majd a rendelkezésre, mint az
előző években. Az infrastruktúra, ezen belül is az úthálózat óriási ütemben fejlődik az EU
országokban, ami nálunk is be fog következni az elkövetkező években.
Az említett körösladányi úton alapvetően az útalappal van probléma, hiába volt bizonyos felújítás, a
gyenge útalap miatt a tehergépjárművek már szétnyomták.
Jakus Imre képviselő hangsúlyozta, az említett szakmai tanácskozáson arra is fel kellene hívni az
érintettek figyelmét, hogy a megyében a megközelítő utak Gyomaendrőd térségében a legrosszabbak.
Itt említhetjük a Mezőtúr felé az endrődi hídtól a Nagylaposig tartó útszakaszt, amit nyugodtan lehet
életveszélyesnek is mondani. Ugyanakkor nem jobb a helyzet Szarvas felé vezető útszakaszokon sem.
Dr. Dávid Imre polgármester amellett, hogy maximálisan egyetértett a fenti hozzászólással, meg
kívánta jegyezni; sajnos az országban nagyon sok helyen ugyan ilyen problémával találkozhatnak.
Tény, hogy az átlagtól rosszabbak a Békés megyei utak.
A felvetéseket, el fogják mondani a tervezett találkozáson, de biztosak lehetünk abban, hogy a
szükséges források nélkül a közútkezelő sem lesz képes ezeket a problémákat megoldani.
Lezárva a témát az elhangzott felvetésekre, hozzászólásokra is figyelemmel javasolta a közútkezelő
tájékoztatóját elfogadni, a megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervét jóváhagyni, azzal a
kiegészítéssel, miszerint a képviselő-testület szükséges tartja megismerni a fejlesztési tervben szereplő
útberuházások, fejlesztések megvalósításának várható időpontjait, melyek közlésére felkéri a
Közútkezelő Kht megyei területi igazgatóságát. Szükségesnek tartják továbbá, egy szakmai
tanácskozás megtartását a Magyar Közút Kht. megyei illetve a helyi kirendeltség szakmai vezetésével
a város közigazgatási területéhez tartozó állami utak állapotában fennálló problémák mielőbbi
rendezése céljából.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Békés megye hosszú távú közúthálózat
fejlesztési tervének összefoglaló anyagát jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Magyar Közútkezelő Kht. Békés Megyei Területi
Igazgatóságát, hogy a fejlesztési tervben szereplő útberuházások, fejlesztések
megvalósításának várható időpontjairól tájékoztassa a képviselő-testületet.
A Képviselő-testület szükségesnek tartja továbbá egy szakmai tanácskozás megtartását
a Kht. megyei illetve a helyi kirendeltség szakmai vezetésével a város közigazgatási
területéhez tartozó állami utak állapotában fennálló útproblémák mielőbbi rendezése
céljából.
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Tájékoztató az Erzsébet Ligeti buszforduló és buszmegálló építése, Vidovszky utca szélesítése
építési munkálatainak közbeszerzési eljárásáról
Csányi István bizottsági elnök a jelenlévők tájékoztatására elmondta, az Erzsébet ligeti buszforduló
és buszmegálló építésére valamint a Vidovszky utca szélesítése építési munkálataira indított egyszerű
közbeszerzési eljárásra három érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlatot tevő Gyomaszolg Ipari Park Kft,
Strabag Zrt és a Wiener Center Kft. közül a bíráló bizottság a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t. hirdette ki
az eljárás nyertesének, mivel ő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.
A kft. által tett ajánlati ár bruttó 26.566.918 Ft.
A bizottság nevében javasolta a testületnek a tájékoztató elfogadását.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Erzsébet Ligeti buszforduló és
buszmegálló építése, Vidovszky utca szélesítése építési munkálatainak közbeszerzési
eljárásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
16. napirendi pont
Beszámoló az Ipari Parkról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Fábián Lajos urat a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
ügyvezetőjét, majd megkérdezte van e szóbeli kiegészíteni valója az írásos beszámolójához.
Fábián Lajos ügyvezető kiegészítésként el kívánta mondani, hogy a megyében működő ipari parkok
között a gyomaendrődi elég jelentős helyet foglal el az értékesített területek nagyságát tekintve. A
Packanging Kft. -nek július 12-ig kellene a beruházást megkezdenie, de tudomása szerint forrás hiány
miatt a határidőt nem biztos, hogy tudja tartani. A Stamiel- Stamiel Kft. beruházási tervei
engedélyeztetés alatt állnak, a megvásárolt területért járó vételár hiányzó részét még nem fizették meg.
A cég 50-60 főt kívánt foglalkoztatni.
Civis Bau Meister Kft. kivitelezési tervei engedélyeztetés alatt vannak, a cég ebben az évben szeretné
a beruházást befejezni. A foglalkoztatni kívánt létszám 13-16 fő.
A Dravit Kereskedőház Bt logisztikai központ építése céljából szeretne 5.000 m2 területet vásárolni,
a tárgyalások jelenleg folyamatban vannak.
A Kft. és Illés Kft közötti bírósági per még nem zárult le, Illés úr jogi képviselője a Legfelsőbb
Bírósághoz fordult felülvizsgálati kérelemmel. A tárgyalás szeptember 11-én lesz.
Jó lenne az ügyet végleg lezárni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólást, majd felkérte a képviselőket, hogy ennek
figyelembe vételével a beszámolót fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Ipari Parkról
szóló beszámoló anyagát elfogadja és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
17. napirendi pont
Békés Mérnök Kft. ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a társaságtól érkezett ajánlat szerint az önkormányzat 100 e
Ft névértékű részesedését 140 e Ft összegben visszavásárolnák az önkormányzattól. A véleményező
bizottság a kért üzletrészt 400 e Ft összegért javasolja értékesíteni. A bizottsági javaslatot követően a
Kft. ügyvezetőjétől érkezett újbóli ajánlat szerint 340 e Ft az, amennyiért az üzletrészt megvásárolja,
ettől többet nem ajánl érte. Ezzel gyakorlatilag az önkormányzat befektetett 100 e Ft tőkéje
megtérülne.
Felkérte a képviselőket döntsenek arról, hogy a bizottsági javaslattól eltérően egyetértenek e a 340 e Ft
eladási árral.
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A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Mérnök Kft.-ben (Békéscsaba, Pásztor utca 34.
)lévő Gyomaendrőd Város Önkormányzatát illető 100 ezer forint névértékű üzletrész
értékesítésére az alábbiak szerint tesz ajánlatot a társaság részére:
1. Az üzletrész eladási ára: 340.000 Ft.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát a kiértesítés kézhezvételétől számított
15 napig tartja.
3. A vételár megfizetése legkésőbb a szerződés aláírását követő 3 napon belül banki
átutalással.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvétel
megkötésére.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek haszonbérletbe adása
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy a földhaszonbérletbe adandó
mezőgazdasági ingatlanok felsorolásából az Uhrin Attila által bérelt területeket ki kell venni, mivel
nevezett részére ezek a földterületek értékesítésre kerültek.
Javasolta a határozati javaslat ennek megfelelően történő elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt
földhaszonbérleti szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe
adását hirdeti meg helyben a szokásos módon az alábbi feltételek mellett:
Hrsz.
02691/6
02155/7
02253/13
02667/9
02750/9
02754/3
02754/1

Művelési ág
szántó
szántó
Szántó
szántó
szántó
Szántó
Szántó

Terület ( ha )
0,2089
23,8990
0,4140
5,7650
6,8598
16,6814
23,4000

AK érték
3,11
622,45
9,03
138,49
185,47
416,10
542,78

1. A mezőgazdasági ingatlanok egészére kell ajánlatot tenni. Az ajánlatot írásban kell benyújtani
legkésőbb 2006. június 20-án 12.00 óráig egy példányban. A földhaszonbér mértékére a
minimum ajánlat: nettó 27 kg étkezési búza/AK érték a július hónapban az augusztusi
szállításokra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számítva.
2. A bérleti jogot elnyerőnek az ajánlatok elbírálását követően 5 napon belül szerződést kell
kötnie,
3. Azonos ajánlatok esetén a szerződéskötés jogát az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat
kínálja.
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4. A szerződéskötésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló
lejárt földhaszonbérleti díjtartozás.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti
szerződések megkötésére.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
Kertészeti és parkrendezési feladatok 2006. évi tervezete
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, mint a táblázatból is látható, éves szinten nem kevés az
az összeg, amit a feladatok ellátására fordít a város. Az ez évi költségvetésben 36 millió Ft lett
biztosítva.
Hozzászólás, vélemény a képviselők részéről nem volt, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kertészeti és parkrendezési
feladatok 2006 évi tervezete c. tájékoztatót.
Határidő: azonnal
20. napirendi pont
Az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló rendelet-tervezet
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásként elmondta, a rendelet megalkotását szükségessé teszi
egyrészt, hogy a támogatás során alkalmazott szociális feltételeket le kell szabályozni, amelyet az egy
főre jutó jövedelem háromszorosában javasolnák meghatározni. Ugyanakkor a kormányrendelet
feltételként szabja meg Wesselényi Miklós-Ár és Bevízvédelmi Kártalanítási alaphoz történő
csatlakozást, amely komolyabb terhet jelent a korábbiakhoz képest, mivel a törlesztő részleteket tíz
évig kell teljesíteni. Bizonytalan azonban, hogy milyen területre lehet kiterjeszteni ezt a csatlakozástcsak az árvízvédelmi szivárgó területekre, vagy a belvíz sújtotta teljes területekre-, a szerződéskötésig
ez még le fog tisztulni. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a támogatási szerződéstervezeteket is, amelyeket a gyakorlatban jelenleg is használnak, és jól működnek.
Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem volt, Dr. Dávid Imre polgármester a rendelet
megalkotására kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2006. (….) KT rendeletét
az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati
támogatásról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 23. §ában biztosított hatáskörében eljárva, a településen 2006. évben kialakult rendkívüli ár és belvíz által a
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személyi tulajdonú lakásokban okozott károk enyhítése céljából továbbá az ezen ok miatt veszélybe
került lakhatási feltételek biztosítása érdekében a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz Gyomaendrőd
Város Közigazgatási területén található a káresemény bekövetkeztekor a kérelmező által lakott
lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes
megoldani.
A támogatás feltételei és mértékei
2. § Támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akiknek lakóháza megsemmisült, életveszélyessé
vált az építési hatóság a bontást jogerős határozatában elrendelte. Támogatást kérhet a további károk
megelőzése érdekében a lakóház javításához az a személy is akinek az általa lakott ingatlanában a
rendkívüli ár vagy belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, hogy az a biztonságos lakhatást
veszélyezteti.
3. § (1) Támogatás csak abban az estben állapítható meg, ha a kérelmező családjában:
- a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
- a közös háztartásban élők nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vagyonnal,
- a kár a 2. §-ban meghatározott jelenségekkel összefüggésben keletkezett,
- a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik; illetve
vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,
- a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás
megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,
- az ingatlant a káresemény idején a tulajdonos (haszonélvező) életvitelszerűen lakta,
- a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes
biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (továbbiakban:
WMA) kötött érvényes szerződése,
- a kár más módon (biztosításból, WMA) nem térül meg.
(2). A támogatás kiterjedhet azokra a nem lakás céljára szolgáló lakóingatlanokra (üdülő,
nyaralóépületekre) amelyek építési engedéllyel épültek, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkeznek,
illetve vélelmezhető, hogy építésük és használatba vételük megfelelt az akkor hatályos
jogszabályoknak, továbbá az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezője) az ingatlant a káreseményt
megelőzően is kizárólagos jelleggel – igazoltan – életvitelszerűen lakta, és a kár más módon
(biztosítás, WMA) nem térül meg.
4. § Nem tartoznak a támogatási körbe:
- az ingóságok kárai,
- a lakásban való lakhatás tényét, biztonságát nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű károk,
- a lakóingatlanban az árvizet, illetve belvizet megelőzően létrejött károk,
- a károsult szándékos magatartása, vagy bizonyítható felelőtlensége miatt keletkezett károk.
- a nem lakás céljára szolgáló építmény,
- a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel
egybeépült (így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület),
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de a tulajdonos (haszonélvező) által életvitelszerűen nem lakott
ingatlan,
- a lakáscélú, de egyéb tulajdonban lévő építmény,
- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de bérlakásként hasznosított ingatlan.
5. § (1) A támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális helyzete és a
települési keretösszeg alapján a polgármester dönt.
(2) Nem részesülhet támogatásban az
a.) Akinek tulajdonában másik lakóházas ingatlan van,
b.) Aki saját érdekében, tőle elvárhatóan nem tett meg mindent lakhatásának biztosítása érdekében,
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c.) Akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát,és az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyona van.
d) Akinek lakóépülete a káresemény idején nem volt lakott.
e) Aki az ingatlant bérlakásként hasznosította, és saját lakhatása máshol megoldott.
f) Akinek, vagy a vele együtt élő személynek a károsodott ingatlanon túl beköltözhető
lakástulajdona, állandó használati joga van.
(3) A támogatás a károsodott ingatlan helyreállításán túl, csak olyan lakóházas ingatlan megszerzésére
állapítható meg, mely nem haladja meg a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott
méltányolható lakás igényt, amely az építésügyi hatóság szerint 15 évig jelentősebb felújítást nem
igényel, és legalább azonos komfortfokozatú a kárt szenvedett ingatlannal.
(4) Új lakás építése esetén támogatás csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)
Korm. rendeletben rögzített méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakás építéshez
adható.
(5) A méltányolható jogos lakás igény meghatározása a káresemény bekövetkezésekor a közös
háztartásban a kárt szenvedett ingatlanban együtt lakó személyek száma alapján történik.
(6) A helyre nem állítható lakóingatlanok esetében a károsult a támogatást lakás építésén kívül
meglévő lakóépület bővítésére is felhasználhatja (például, ha a családtagok magukhoz kívánják venni
a károsultat). A károsult és az önkormányzat megállapodása alapján a károsult a helyreállítási,
újjáépítési, támogatás összegének erejéig kérhet elhelyezést idősek otthonában.
(7) Amennyiben a károsodott ingatlan tulajdonosa lakásvásárlásról dönt, akkor – a korábbi ingatlan
bontásának kötelezettsége és költsége a károsultat terheli – az ingatlan a helyi önkormányzat
tulajdonába kerül.
(8) A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult magánszemély
akkor részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára –
legalább 10 évre – árvíz okozta károkra is érvényes értékkövető biztosítási szerződést köt, vagy
csatlakozik a WMA-hoz.
(9) Amennyiben a biztosítási szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás nem történik meg,
vagy 10 éven belül az a magánszemély felmondásából, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik,
akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.
Eljárási, ügyviteli szabályok
6. § (1) A kárfelmérést háromtagú kárfelmérő munkacsoport végzi, és egyben dönt arról, hogy a
károsultként bejelentett ingatlan megfelel – e, a 2. §-ban meghatározottaknak, amennyiben nem, a
kárfelvételt elutasítja.
(2) A támogatás iránti kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai
Osztályánál, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.
(3) A támogatást kérő köteles a kérelméhez az 1993 évi III tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott
jövedelmi viszonyairól igazolásokat becsatolni, és saját illetve a vele közös háztartásban élők vagyoni
helyzetéről nyilatkozni.
(4) A támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy neki, házastársának, élettársának és kiskorú
gyermekének, együttköltöző családtagjainak - a megsemmisült (gazdaságosan nem helyreállítható)
ingatlanon túlmenően - lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs.
7. § (1) A megrongálódott lakás helyreállítását, új lakás építését, vagy lakás vásárlását szolgáló
támogatás felhasználásnak feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester és a károsult
megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, az önkormányzat részéről
a kivitelezéshez igazodó folyósítás időpontjait, a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás
igazolásának iratait, dokumentumait, a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, ki kell
kötni az első és másodfokú építésügyi hatóság ellenőrzési jogosultságát.
(2) A támogatás összege csak az építési tevékenységgel kapcsolatos számlák alapján fizethető ki, úgy,
hogy a Humánpolitikai Osztály csak akkor rendelkezhet a számla összegének megfelelő támogatás
utalásáról, amennyiben Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Hatósága az
előzetes helyszíni ellenőrzést követően azt jóváhagyja.
(3) Ha az igénylő a támogatás igénybevétele céljából tudatosan valótlan adatot közöl, a támogatást
visszamenőleges hatállyal meg kell szüntetni, és kötelezni kell az igénybevett támogatási összegnek a
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Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegének az egyösszegű
visszafizetésére.
8. § A támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást e rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete
szerinti szerződés tervezet szerint Gyomaendrőd Város Polgármestere köti meg.
Záró rendelkezések
9. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2006. május
Dr. Dávid Imre s. k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

1. számú melléklet a 14/2006.(…..) Kt. rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: (66) 386-122
Üi.sz.:

VI.«üisz»/2006.
T Á M O G A T Á S I

S Z E R Z Ő D É S

Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.) valamint
Alulírott «névadat» Gyomaendrőd, «cm» sz. alatti lakosú, lakóházat felújító között az alábbi
feltételek mellett:
1.)
Gyomaendrőd Város polgármestere a 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet és a 7/ 2003. (III. 31.) KT.
rendelet alapján, a gyomaendrődi «hrsz» hrsz. sz. alatti lakóház belvíz okozta károsodása
helyreállításához «összeg»,- Ft, azaz: «azaz» forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyújt.
2.)
A támogatás folyósítása részletekben történik oly módon, hogy a helyreállítási munkák megkezdésére
előlegként a felmért helyreállítási érték 20%-a kerül kifizetésre, majd ezt követően, számla, vagy
szerződés alapján, teljesítményarányosan történik a kifizetés.
3.)
Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a
helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi.
A támogatási összeg jogszerű felhasználását ellenőrizheti továbbá, a Belügyminisztérium és a megyei
területfejlesztési tanács is. Az ellenőrzések során a támogatott köteles tevékenyen, segítő módon
közreműködni.
4.)
A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség
elmulasztása esetén, a már folyósított összeget 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell
fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási
számlájára.
5.)
Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés
alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek
ellenőrizhetik.
6.)
Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 200. év. …hó ... napjáig elvégzem, és az azt
követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy
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amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott
visszafizetésre kötelez.
7.)
Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállított ingatlanomra legalább 10 évre, ár és belvíz okozta
károkra is érvényes értékkövető biztosítási szerződést kötök, illetőleg csatlakozom a Wesselényi
Miklós Ár-és Belvízvédelmi Kártalanítási Alaphoz.(WMA) A szerződéskötés határideje, a 6) pontban
jelölt elszámolási határidővel azonos, melyet a Humánpolitikai Osztályon be kell mutatni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem történik szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való
csatlakozás, vagy 10 éven belül szerződés felmondásból, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik,
akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni.
8.)
Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam
közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok
kezelése hozzájárulásomon alapul.
9.)
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az 1993. évi III. tv-ben, a 181/2005. (IX. 9.)
Korm. rendeletben és a 7/2003. (III. 31.) KT rendeletben foglaltak az irányadóak,
A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt
aláírjuk.
Kelt: Gyomaendrőd, 200.. ........................ hó ........ nap

Dr. Dávid Imre
Polgármester
Tanúként:
1.
Név:

_______________________

Támogatott neve:

_______________________

sz.sz.:

_______________________

Leánykori neve:

_______________________

sz.sz.:

_______________________

Lakcím:

Gyomaendrőd,

2.
Név:

_______________________

sz.sz.:

_______________________

«cm»

2. számú melléklet a 14/2006.(…..) Kt. rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: (66) 386-122
Üi.sz.:

VI.«üisz»/2006.
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T Á M O G A T Á S I
É S

T U L A J D O N B A

A D Á S I

S Z E R Z Ő D É S
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere mint Támogató, úgy is, mint Gyomaendrőd Város
Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.) Szerző képviselője, valamint
Alulírott «névadat» Gyomaendrőd, «cm» sz. alatti lakos (születési helye és ideje: .., anyja neve: ….
Személyi azonosítója: ….), Támogatott és Tulajdonba adó között az alábbi feltételek mellett:
1.)
Támogató a 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet és a 7/ 2003. (III. 31.) KT. rendelet alapján, a
gyomaendrődi «hrsz» hrsz. sz. alatti lakóház belvíz okozta károsodása miatt, másik lakóház
vásárolásához «összeg»,- Ft, azaz: «azaz» forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyújt.
2.)
Tulajdonba adó a károsodott ingatlan tulajdonjogát a Szerzőre ruházza át, ennek megfelelően a jelen
szerződés aláírásával feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szerző
tulajdonjoga az 1.) pontban megjelölt ingatlanra tulajdonba adás jogcímén bejegyzésre kerüljön. A
Szerző az ingatlant per- teher- és igénymentesen szerzi meg, amelyet a Tulajdonba adó szavatol.
3.)
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a lakásvásárlás engedélyezésének feltétele, hogy a megvásárolni
kívánt ingatlan az építésügyi hatóság szakvéleménye szerint olyan műszaki állapotban legyen, hogy
legalább 15 (tizenöt) évig jelentősebb felújítást ne kelljen végezni rajta és legalább azonos komfort
fokozatú legyen, a kárt szenvedett ingatlannal.
4.)
A támogatás folyósítása, a megvásárolni kívánt ingatlanra megkötött adásvételi szerződés alapján, az
abban meghatározott módon, közvetlenül az eladó részére kerül kifizetésre.
5.)
A támogatási összeg jogszerű felhasználását az építésügyi hatóságon kívül ellenőrizheti a
Belügyminisztérium és a megyei területfejlesztési tanács is. Az ellenőrzések során a támogatott
köteles tevékenyen, segítő módon közreműködni.
6.)
A Támogatott kötelezi magát arra, hogy az adásvételi szerződést 200. év. …hó ... napjáig megköti és
annak 1 eredeti példányát a Támogató részére átadja.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a lakásvásárláshoz a 3.) pont szerint az építésügyi hatóság
szakvéleménye szükséges, s hogy a támogatási összeg felhasználását az 5.) pontban meghatározott
szervek ellenőrizhetik.
7.)
Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállított ingatlanomra legalább 10 évre, ár és belvíz okozta
károkra is érvényes értékkövető biztosítási szerződést kötök, illetőleg csatlakozom a Wesselényi
Miklós Ár-és Belvízvédelmi Kártalanítási Alaphoz.(WMA) A szerződéskötés határideje, a 6) pontban
jelölt elszámolási határidővel azonos, melyet a Humánpolitikai Osztályon be kell mutatni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem történik szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való
csatlakozás, vagy 10 éven belül szerződés felmondásból, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik,
akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni.
8.)
Felek megállapodnak, hogy a Szerző a jelen szerződés aláírásával lép a megszerzett ingatlan
birtokába, e naptól élvezi annak hasznait és viseli terheit.
9.)
Támogatott kijelenti, hogy magyar állampolgár. Szerző kijelenti, hogy az önkormányzati törvény
értelmében jogi személy, képviselője megfelelő felhatalmazással rendelkezik. Felek együttesen
kijelentik, hogy szerződéskötési képességük nem korlátozott.
10.)
A Támogatott kijelenti, hogy a fentieket tudomásul veszi és hozzájárul a jelen szerződésben az általa
közölt személyes és különleges adatok felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
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A Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így az adatszolgáltatás önkéntes,
az adatok kezelése a Támogatott hozzájárulásán alapul.
11.)
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az 1993. évi III. tv-ben, a 181/2005. (IX. 9.)
Korm. rendeletben és a 7/2003. (III. 31.) KT rendeletben foglaltak az irányadóak.
A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt
aláírjuk.
Kelt: Gyomaendrőd, 200.. ........................ hó ........ nap

……………………………………………
Támogatott és Tulajdonba adó

Gyomaendrőd Város Polgármestere
Támogató
úgy is, mint Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szerző képviselője

Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) a jelen szerződést 2006.
……………………. napján ellenjegyzem:
3. számú melléklet a 14/2006.(…..) Kt. rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: (66) 386-122
Üi.sz.:

VI.«üisz»/2006.
T Á M O G A T Á S I
É S

T U L A J D O N B A

A D Á S I

S Z E R Z Ő D É S
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere mint Támogató, úgy is, mint Gyomaendrőd Város
Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.) Szerző képviselője, valamint
Alulírott «névadat» Gyomaendrőd, «cm» sz. alatti lakos (születési helye és ideje: .., anyja neve: ….
Személyi azonosítója: ….), Támogatott és Tulajdonba adó között az alábbi feltételek mellett:
1.)
Támogató a 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet és a 7/ 2003. (III. 31.) KT. rendelet alapján, a
gyomaendrődi «hrsz» hrsz. sz. alatti lakóház belvíz okozta károsodása miatt, emelt szintű idősek
otthoni ellátás igénybevételéhez «összeg»,- Ft, azaz: «azaz» forint vissza nem térítendő támogatási
összeget nyújt.
2.)
Az 1.) pontban meghatározott összegből a Támogatott választása szerinti idősek otthonában fizetendő
egyszeri beköltözési hozzájárulás összege az intézményt fenntartó számlájára kerül átutalásra.
3.)
Tulajdonba adó a károsodott ingatlan tulajdonjogát a Szerzőre ruházza át, ennek megfelelően a jelen
szerződés aláírásával feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szerző
tulajdonjoga az 1.) pontban megjelölt ingatlanra tulajdonba adás jogcímén bejegyzésre kerüljön. A
Szerző az ingatlant per- teher- és igénymentesen szerzi meg, amelyet a Tulajdonba adó szavatol.
Az ingatlant a Szerző a 14/2003. (VI. 5.) KT. rendelet 20. §-ában foglaltak szerint értékesíti, és az
értékesítésből befolyt összeget Támogatott nevére betétben helyezi el, melyből Támogatott a szociális
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intézményben mindenkor hatályos személyi térítési díja, és az intézményi térítési díj közötti
különbözetet köteles megfizetni.
4.)
A támogatási összeg jogszerű felhasználását ellenőrizheti a Belügyminisztérium és a megyei
területfejlesztési tanács is. Az ellenőrzések során a Támogatott köteles tevékenyen, segítő módon
közreműködni.
5.)
A Támogatott kötelezi magát arra, hogy az emeltszintű ellátást biztosító idősek otthonában való
elhelyezésével kapcsolatos teendőket 200. év. …hó .... napjáig elvégzi.
6.)
A Támogatott tudomásul veszi, hogy az emelt szintű ellátást biztosító idősek otthonába való
elhelyezéshez megítélt támogatási összeg felhasználását a 4.) pontban meghatározott szervek
ellenőrizhetik.
7.)
Felek megállapodnak, hogy a Szerző a jelen szerződés aláírásával lép a megszerzett ingatlan
birtokába, e naptól élvezi annak hasznait és viseli terheit.
8.)
Támogatott kijelenti, hogy magyar állampolgár. Szerző kijelenti, hogy az önkormányzati törvény
értelmében jogi személy, képviselője megfelelő felhatalmazással rendelkezik. Felek együttesen
kijelentik, hogy szerződéskötési képességük nem korlátozott.
9.)
A Támogatott kijelenti, hogy a fentieket tudomásul veszi és hozzájárul a jelen szerződésben az általa
közölt személyes és különleges adatok felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így az adatszolgáltatás önkéntes,
az adatok kezelése a Támogatott hozzájárulásán alapul.
10.)
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az 1993. évi III. tv-ben, a 181/2005. (IX. 9.)
Korm. rendeletben és a 7/2003. (III. 31.) KT rendeletben foglaltak az irányadóak.
A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt
aláírjuk.
Kelt: Gyomaendrőd, 200.. ........................ hó ........ nap

……………………………………………
Támogatott és Tulajdonba adó

Gyomaendrőd Város Polgármestere
Támogató
úgy is, mint Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szerző képviselője

Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) a jelen szerződést 2006.
……………………. napján ellenjegyzem:
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt a fenti témához kapcsolódóan Dr.
Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az áprilisi árvíz során Kocsorhegyen a
Lapatinszki házaspár lakóingatlana lakhatatlanná vált. A család központi támogatásból és saját erőből
a Sugár u. 7. sz. alatt 5.5 millió Ft-ért vásárolt másik lakást, amelybe a mai nap folyamán be is
költöztek.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján Dr. Dávid Imre
polgármester javasolta a testületnek a zárt ülés elrendelését az „Új gazdasági társaság alapítása
közszolgáltatási feladatok ellátására” tárgyú előterjesztés megtárgyalásához.
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Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület vita nélkül egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2006. (V. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján
az „Új gazdasági társaság alapítása közszolgáltatási feladatok ellátására” tárgyú
előterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendelt el.
Határidő: azonnal
A polgármester a továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az „Elismerés adományozása” tárgyú
előterjesztés megvitatására szintén a zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte a jelenlévők részvételét, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Jenei Bálint
hitelesítő

Csányi István
hitelesítő
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