Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
16/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. szeptember 14-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezső Zoltán, Ifj. Dógi János, Gellai
Józsefné, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla,
Knapcsek Béla, Rau József, Tímárné Kozma Ágnes és Véháné Szedlák Ildikó
képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt, 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, Jegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit, a sajtó képviselőit, és az egyes napirendi pontok tárgyalásában érintett meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fős tagságból jelen volt 19 fő. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelölte Csíkné Timár Éva és Gellai Józsefné képviselőket.
Külön köszöntötte a 2006. október 1-i önkormányzati képviselők és polgármester választáson induló
polgármester jelölteket. Dr. Busai Gyögy jelölt képviseletében megjelent Dr. Busai Györgynét,
valamint Katona Lajos és Várfi András polgármester jelölteket. A képviselő-testület lehetőséget
biztosított a jelölteknek arra, hogy a Képviselő-testület és a jelenlévő érdeklődő állampolgárok előtt
közvetlenül bemutatkozzanak, és röviden ismertessék életútjukat. A jelöltek bemutatkozására
szigorúan az ABC –nek megfelelő sorrendben kerül sor, és maximum 5 perc áll rendelkezésükre.
A sorrend szerint elsőként Dr. Busai György a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület
polgármesterjelöltje tette meg bemutatkozását.
Távollétében a képviseletében megjelent Putnoki László a Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület
tagja olvasta fel Dr. Busai György bemutatkozását, mely a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
A sorrendben a következő Katona Lajos az MSZP színeiben induló polgármesterjelölt.
Katona Lajos elmondta, 1952-ben született Gyomán. Végzettségét tekintve okleveles mezőgazdasági
gépészmérnök és vállalatgazdasági szakmérnök. Mindkét diplomáját Gödöllőn szerezte. A
magánéletét tekintve rendezett párkapcsolatban él. Három saját leány és egy nevelt fiú neveléséről
gondoskodik.
Gyomaendrődinek tartja magát, hiszen egész életét itt töltötte, az egyetemi és katonai éveket kivéve itt
élt, és dolgozott. Az egyetemi évek után a Körösi Állami Gazdaságban dolgozott különböző
beosztásokban, a rendszerváltáskor ő volt a gazdaság utolsó igazgatója. Ezt követően az Agrofém Kft.
egyik tulajdonosaként és ügyvezetőjeként tevékenykedett, és tevékenykedik a mai napig.
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A Kft. 1000 hektáron gazdálkodik. Az eddigi munkássága során reálszférában, a versenyszférában
tanulta meg az élethez való alkalmazkodást. Mindig is érdekelte a társadalmi élet, a társadalmi
tevékenység, ezen belül is az önkormányzati munka. Az utolsó tanácsi testületnek választott tagja volt,
míg a rendszerváltás óta két ciklusban volt képviselő. Az előző ciklusban a pénzügyi bizottság
elnökeként, a jelen ciklusban pedig társadalmi megbízatású alpolgármesterként tevékenykedett. Úgy
érzi, hogy ezen időszak alatt az önkormányzati munka terén kellő tapasztalatokra, ismeretekre tett
szert, amelyre alapozva döntött úgy, hogy elindul az önkormányzati választáson. Mivel mindig is
baloldali beállítottságú volt, ezért a szocialista párt színeiben indul a polgármesteri székért,
ugyanakkor elvállalta és köszönettel vette a Körösök Vidékéért Egyesülete és a Magyar
Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének támogatását.
Az elképzeléseit illetően, a folyamatosság és a változás az, amit feltétlen fontosnak gondol.
Folyamatosságot a fejlesztések a működés területén, míg feltétlen változást a vezetési stílussal
kapcsolatban. Gyomaendrőd az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött, az elmúlt nyolc év alatt
mintegy 7-8 milliárd forintot költöttek fejlesztésre, úgy, hogy emiatt a város nem adósodott el. A
következő időszakban ezeket a fejlesztéseket folytatni kell, hiszen egy részük már megkezdett
beruházás, fejlesztés, mint például a Kis Bálint Általános Iskola teljes felújítása, az útfelújítások teljes
befejezése, a kerékpárút további bővítése, holtágak rendbetétele stb. Ezeken túlmenően lehetősége lesz
a városnak további nagyobb léptékű fejlődésre is, olyanokra, amelyek a jelenlegiektől is
látványosabbak, az emberek igényeinek jobban megfelel. Mindezekre az Új Magyarország Fejlesztési
Terv által biztosított fejlesztési forrásokból nyílik lehetőség. Természetesen ehhez nagyon sok
munkára és olyan projektekre van szükség, amelyekkel ezeket a lehetőségeket ki tudják használni.
Éppen ezért a megvalósításhoz be kell vonni a helyi lakosokat, a helyi vállalkozókon és társadalmi
szervezeteken keresztül. Közösen kell kidolgoznunk azokat a projekteket, amelyek konkrétan
kapcsolódnak ehhez a tervhez. Itt van jelentősége annak, hogy a város nincs eladósodva, szemben más
településekkel, hiszen a saját erő előteremtéséhez ez is lehetőséget nyújt.
A működést illetően, mint ennek a ciklusnak az Alpolgármestere bizonyos mértékig bele látott az
önkormányzat, annak intézményeinek működésébe. Ennek ellenére nem merné egyértelműen
kijelenteni, hogy hol van szükség változtatásra, és hol nincs, már csak azért sem, mert teljes
keresztmetszetében nem látja át, ugyanakkor nem tudható, hogy milyen lesz az új képviselő testület
összetétele, akikkel csak közösen lehet bármilyen lépéseket megtenni.
Megítélése szerint mindenkinek esélyt kell adni arra, hogy induljon. Az új testület munkája során,
természetesen mind a polgármesternek, mind pedig a képviselő testület tagjainak lehetősége nyílik
arra, hogy az intézmények és a hivatal munkáját áttekintse, a jövő évi költségvetés elkészítéséig
világosan lássák majd, hogy melyik területen mi a valós helyzet. Jelen pillanatban radikális
változtatásra nem lát okot, de biztos lesznek olyan területek, ahol változtatni kell.
Feltétlen változást igényel viszont a kommunikáció, az emberekkel való kapcsolattartás, a város
vezetési stílusán való változás egyik legfontosabb feladat. Az elmúlt négy év alatt azt tapasztalta, hogy
a lakosság a város munkáját rosszabbul ítéli meg ahhoz képest, amit elvégeztek. Ez nyilván azért van
így mert a lakosságot nem vonták be kellően a döntésekbe, azok folyamatába, és nem magyarázták
meg, hogy mit miért döntöttek így, ezért nem érzik azokat magukénak. Ezen radikálisan változtatni
kell, melyre több mód is lehetséges. A maga részéről élni kíván azzal a lehetőséggel, ami adódni fog a
következő ciklusban a helyi tv indulásával, amelyen keresztül minden fontosabb eseményt, a
közmeghallgatásokat, a testületi üléseket közvetíteni tudják a lakosság felé. Ugyanakkor a
betelefonálásos műsorok mintájára „kérdezzük meg a polgármestert” egyenesben kérdést intézhessen a
lakosság a polgármester felé.
Úgy gondolja, hogy az új polgármesternek a képviselő-testülettel – legyen az bár milyen összetételű is
– együtt kell működni. Személy szerint inkább a demokrácia híve, ami azt jelenti, hogy megkérdezni
mindenkit és közösen hozni a döntéseket, ugyanakkor nem szereti a túlpolitizálást, ezért úgy kellene
együtt dolgozni, hogy az pártállástól függetlenül a városért, annak érdekében történjen.
Túl sokat nem ígér, annál is inkább, mert nem szeret olyat ígérni, amit nem lehet betartani, csak olyat
ígér, amiről bizton tudja, hogy az megvalósítható, betartható. Éppen ezért semmi olyat nem ígér, hogy
megvédi a lakosságot olyan kívülről jövő hatásoktól, amelyek nem az önkormányzat hatáskörébe
tartoznak, viszont azt meg tudja ígérni, hogy amennyiben polgármester lesz, a város önkormányzata
igyekszik együttműködni a város lakosságával, a vállalkozókkal, társadalmi szervezetekkel, annak
érdekében, hogy megtalálják annak módját, hogyan lehet a kedvezőtlen hatásokat kivédeni, esetleg a
magunk hasznára fordítani.
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A sorrendben végezetül Várfi András a FIDESZ-KDNP-Gazdakörök jelölő szervezetek polgármester
jelöltje tette meg bemutatkozását.
Várfi András tisztelettel megköszönte a bemutatkozás lehetőségét, majd köszöntötte a jelenlévő
köztisztviselőket, közalkalmazottakat, intézményvezetőket, és minden érdeklődő állampolgárt.
1954. július 12-én született Budapesten. Több településen élt, majd 1972-től hivatalosan endrődi lakos,
azt megelőzően élt Budapesten. Középiskolai tanulmányait Vácon végezte. Anyai ágon erős rokoni
szálak fűzték Endrődhöz, ezért került Endrődre. 1978-ban végzett a gödöllői Agrártudományi
Egyetemen, majd először a gyomai Győzelem Tsz-ben, majd az endrődi Lenin Tsz-ben dolgozott,
majd a rendszerváltozást követően vállalkozóként alapított egy gazdaboltot, majd tanított egy
iskolában, míg napjainkban falugazdászként tevékenykedik, mely munkát maga is úgy gondolja, hogy
jól végzi, ezt támasztja alá az is, hogy a Miniszter úr 2006. augusztus 20-án elismerő Miniszteri
oklevéllel tüntette ki.
Felesége Várfiné Szmola Ildikó, aki a gazdaboltot vezeti, két fiú gyermeke van. András a gödöllői
Szent István Egyetem hallgatója, Péter az egri Eszterházi Károly Tanárképző Főiskolán tanul, jelenleg
egy évre felfüggeszti tanulmányait, és Franciaországban fog egy tanévet tölteni.
A politika soha nem állt távol tőle, 1994-1998 között önkormányzati képviselőként tevékenykedett,
először a mezőgazdasági bizottság elnöke, majd alpolgármester. A későbbi ciklusokban nem jelöltette
magát, így nem vett részt az önkormányzati munkában, de most úgy gondolta, hogy jelölteti magát,
mint polgármester jelölt és, a 8. sz. egyéni választókerület képviselő jelöltje. Nem titkolja, hogy
mindként tisztséget szeretné betölteni, ami nem álláshalmozás, hanem már a megszorítást szeretné
gyakorolni, hogy egy képviselő helyjel eggyel kevesebb legyen ilyen formában betöltve.
Az elmúlt időszakban különböző újságokban sok-sok mindent leírt, rendszeresen látogatta az
intézményvezetőket, beszélgetett az emberekkel, és megfogalmazódott benne, hogy változásra van
szükség, amellett, hogy elismeri, - Gyomaendrődön történtek fejlődések. A maga részéről egy más,
egy nyitottabb, demokratikusabb városvezetésben gondolkodik. Nagyon fontosnak tartja, hogy a
döntés előkészítésbe minél több ember beleszólhasson. A választásig még számos újságcikkben fog
jelentkezni, és különböző fórumokon találkozhatnak vele. Zárszóként azt kérte, hogy menjenek el
október 1-én a választásra, döntsenek helyesen, és minél többen menjenek el. A képviselő-testületnek
a hátralévő időre eredményes munkát, a hivatal dolgozóinak pedig békét és nyugalmat, és szintén jó
munkát kívánt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a polgármesterjelölteknek a bemutatkozást,
mindannyiuknak sok sikert, békés kampányt és eredményes választást kívánt. A város lakosságának
pedig egy a városért tevékenykedő polgármestert. Bízott abban, hogy az új polgármester és a testület a
jelenlegi polgármester és testület munkáját törpévé teszi, és önmaga lesz óriás.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Csoma Antal Gáborné a Százszorszép
Óvoda és Oktató KHT. levélben tájékoztatta a Tisztelt Képviselőket, hogy a szarvasi Tessedik Sámuel
Főiskola Pedagógiai kara díszdiplomát adományozott Horváth Lajosné nyugalmazott óvónőnek,
akinek ezúton gratulált, és jó egészséget kívánt.
További bejelentésként elmondta, hogy az Ipari Park Kft-nek Illés János úrral szemben fennálló peres
eljárása a Legfelsőbb Bíróságnál is jogerősen lezárult. A Kft. követelését a Legfelsőbb Bíróság is
megerősítette, amely az infarstruktúrális beruházás saját erős részét jelenti az állami támogatásokon
felül.
Az október 1-i önkormányzati választás jelöltajánlása lezárult. A nyilvántartásba vett jelöltek névsora
a város internetes honlapján olvasható. Ezúton kérte a jelölő szervezeteket, hogy a szavazatszámláló
bizottságokba a delegálásokat tegyék meg minél nagyobb létszámban.
További bejelentés a napirendek előtt nem volt, Dr. Dávid Imre polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet javasolta kiegészíteni, és 14. napirendként a
társulási megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalni.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
221/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2006 évi költségvetés első féléves teljesítése
2. A 2006 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
3. Tájékoztató a 2006 évi költségvetés alakulásáról, pénzügyi helyzetről 2006. szept. 30-ig
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII.07.) KT rendelet
módosítása
5. Gyomaendrődi Híradó ingyenes számának megjelentetése
6. Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési-, minőségirányítási
programjának éves felülvizsgálata
7. Városi Zene és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
8. Helyi vezetékes műsorszolgáltatás elindítására pályázati felhívás közzététele
9. A 2006-2007 évi útépítések tárgyában kiírt közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskör
átruházása
10. DÉGÁZ Zrt ajánlata
11. Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelme
12. Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosának kérelme
13. Őszi autóbusz menetrend
14. Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
15. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2006 évi költségvetés első féléves teljesítése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalásán szakértőként részt vevő
Kovácsné Oláh Veronika okleveles könyvvizsgálót, a napirendi ponthoz kapcsolódó könyvvizsgálói
jelentés készítőjét.
Megkérdezte a szakértőt, majd az előterjesztés készítőjét, a véleményező bizottság elnökét van e
szóbeli kiegészíteni valójuk.
Hozzászólás az érintettek valamint a testület tagjai részéről nem volt a Polgármester a határozati
javaslat elfogadására kérte fel a képviselő-testületet, amely szerint a költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadják.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
222/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2006.(II.27.)Kt rendelettel elfogadott
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Az államháztartásról
szóló 1992. évi Tv. 70. § és a 79. § /1/ bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a
Képviselő-testület a háromnegyed éves költségvetési helyzetről.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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2. Napirendi pont
A 2006 évi költségvetési rendelet módosítása
Tóth Lajosné a Pénzügyi osztály vezetője kiegészítésként elmondta, a legutóbbi – 2006. július –
költségvetési rendelet módosítása óta a képviselő-testület által hozott a költségvetést érintő
határozatok átvezetését el kellett végezni, ugyanakkor át kellett vezetni a főhatóságoktól,
pénzalapoktól meghatározott feladatra jutatott pénzeszközök költségvetési változásait. A tartalékban
szereplő előirányzatok szintén átvezetésre kerültek, mert a kiadások vagy teljesültek, vagy
folyamatban van a teljesítésük.
Összegezve elmondható, hogy ezzel a rendeletmódosítással a tervezett 71 millió Ft hiány 66 millió Ftra csökkent, mely 5 millió Ft különbözet többletbevételtől adódott.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd további hozzászólás
hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy
a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2006.(…..)KT. rendeletét
a 2006 évi költségvetésről szóló 3/2006.(II.27.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.
30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet
(a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.326.055 E Ft-ra módosul, részletezve
az 1. számú melléklet szerint.
2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.505.526 E Ft-ra
növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.
3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 27.561 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet
alapján.
4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege
543.943 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 518.680 E Ftra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 13.627 E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4.
számú melléklet tartalmazza.
5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 249.025 E Ft-ra módosul, a
tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2006. évi beszámolóban
szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2006. szeptember
Dr. Dávid Imre s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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3. Napirendi pont
Tájékoztató a 2006 évi költségvetés alakulásáról, pénzügyi helyzetről 2006. szept. 30-ig
Tóth Lajosné osztályvezető az előterjesztés mellékletének 1. oldalán található fejlesztési kiadásokat
bemutató táblázatra hívta fel a képviselők figyelmét, amelyből látható, melyek azok a fejlesztések
melyek várhatóan elmaradnak. Ezek összege 52 millió Ft. Ugyanakkor kimutatást készítettek a
kintlévő pénzeszközök bevételéről, várható megtérüléséről december 31. napjáig. Ehhez kapcsolódóan
tájékoztatta a testületet, hogy a belvízre elköltött és igényelt vis maior támogatásként 18.882 E Ft, míg
a gyepmesteri telepre 2.425 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára.
Ugyanakkor a lakossági belvíz támogatás elszámolása is megtörtént, amely szintén átutalásra került. A
kifizetésre váró beruházások közül az Erzsébet ligeti buszforduló megépítése kifizetésre került a
kivitelező Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek, ennek összege 26.676 eFt. A mai napig az önkormányzat
bankszámlájának egyenlege 43 millió Ft.
Csíkné Timár Éva a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, véleménye szerint mind a jelen testület,
mind pedig az új testület számára ez az előterjesztés lehet legfontosabb, hiszen ebből látható, hogyan
alakult a város pénzügyi helyzete napjainkig. Bizonyára a jelenlévők előtt is ismeretes az, hogy az
önkormányzat 71millió Ft hiánnyal számolva kezdte az idei költségvetési évet. Ebből a hiányból 43
millió Ft a működési és 28 millió Ft a fejlesztési hiány. Mint a mellékelt táblázatból is látható lesznek
bizonyos tervezett fejlesztések, melyek megvalósulása áthúzódik a következő évre, így emiatt, illetve
az első félévben hozott testületi döntések miatt, valamelyest módosult az önkormányzat
költségvetésének helyzete. Jelenleg elmondható, hogy az önkormányzat valamennyi intézményének a
működése stabilan biztosított, a fejlesztések hitel felvétel nélkül valósulhatnak meg. Mindez
megnyugtató, hiszen a következő testület úgy veheti át a város pénzügyeit, hogy „teherrel a hátán”
nem kell, hogy induljon. Kihangsúlyozta még, hogy az elmúlt négy évben ez a képviselő-testület a
határozatai alapján nagyon sok fejlesztést tudott megvalósítani, ami azért elég nagy eredmény.
Remélhetjük, hogy az áthúzódó, vagy a ma még kérdőjeles fejlesztések a következő években meg
fognak valósulni, amelyekre elég nagy szüksége van a városnak.
Befejezésként elmondta, a Pénzügyi osztály vezetőjének elmondása alapján szeptember hónap végére
pozitív egyenlege lesz az önkormányzati bankszámlának, amely pénzösszeg természetesen különböző
működési, fejlesztési forrást jelent.
Kovácsné Oláh Veronika okleveles könyvvizsgáló elmondta, az előterjesztésben látható számadatok
is azt támasztják alá, hogy igen alapos, jó munkát végzett ez a képviselő-testület a Polgármester úr
vezetésével, a Jegyző úr irányításával pedig a hivatal. Bár neki, mint könyvvizsgálónak nem tiszte az
elmúlt négy évnek az értékelése, de azért szó nélkül még sem mehet el e mellett. A Pénzügyi Bizottság
elnöke felvázolta a négyévi munkát, szépen fejlődött a város, jelentős fejlesztések valósultak meg,
annak ellenére, hogy az egyre szigorodó feltételek mellett, egyre kevesebb pénz áll rendelkezésre a
teljesítendő feladatokat illetően is. Gyomaendrődnél pozitív példa az is, hogy a működési támogatási
arány elég jelentős az országos átlaghoz képest, a felhalmozási 30 % -os, míg a működési 70 %-os
arányú. Jelentős eredmény továbbá, hogy a 71 millió Ft-os tervezett hitel felvételre a mai napig nem
kellett sort keríteni. A beterjesztett anyagokból is látható, hogy a testület eddigi döntései rendelet
formájában is rendelkezésre állnak. A jelen előterjesztés is részletesen, számadatokkal alátámasztva
bemutatja a testületnek a szeptember 30-i állapotot. Megítélése szerint nyugodtan elmondható, hogy
ilyen kötelezettségek mellett is olyan staféta botot vesz át az új testület, ami miatt nem lesz nehéz
helyzetben. A pozitívumok mellett természetesen vannak azért negatívumok is, hiszen az egyre
szigorodó feltételek, és egyre kevesebb rendelkezésre álló források nem könnyű helyzetet teremtenek
az önkormányzatnak.
Befejezésként a jelen testület utolsó ülése alkalmából a könyvvizsgálat nevében megköszönte az
együttműködést, és hasonló jó munkát kívánt a továbbiakra is.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a képviselő-testültet, hogy a jelen ülés napirendjei között
szereplő Dégáz Rt. ajánlatára,- amelyben az önkormányzat tulajdonában lévő 22 db gázelosztó vezeték
megvásárlására tett ajánlatot,- a bizottságok által javasolt 20 millió Ft vételárat elfogadta a
részvénytársaság. Ugyanakkor a volt Enci épületének megvásárlására vonatkozóan az Uwita Kft.
elfogadta a 25 millió Ft-os vételár december 31-ig történő kifizetését.
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Mindez azt jelenti, hogy a tervezett és a várhatóan elmaradó beruházások, fejlesztések egy része meg
fog valósulni. A maga részéről nagyon bízott abban, hogy hitel felvételre egyáltalán nem fog sor
kerülni, és ha az elmúlt évekhez képest, ha szerényebb is, de valamennyi pénzmaradvánnyal is
számolhatunk év végére. A város nyugodtan készülhet a következő évre, eladósodás nélkül.
Természetesen azért azokról a gondokról nem szabad megfeledkezni, amelyek az intézményeknél
jelentkeznek a gáz, az energia és az élelmiszerárak emelkedéséből következően, amelyek már az idei
évben és jövőre is jelentkezni fognak.
További hozzászólás hiányában lezárta a napirendi pontot és felkérte a képviselőket a tájékoztató
tudomásul vételére.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
223/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a „Tájékoztató a 2006. évi
költségvetés alakulásáról, pénzügyi helyzetéről 2006. szeptember 30-ig” tárgyú
tájékoztatót.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003 (VII.07.) KT rendelet módosítása
Dezső Zoltán képviselő elmondta, az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén is kérdésként merült fel, hogy
az egyes intézmények milyen indokok alapján nem kérik az élelmezési nyersanyagnorma és az
intézmény térítési díjnak az emelését. Akkor válaszként elhangzott, hogy a képviselő-testület ülésére
ezen intézményektől kérni fogják, hogy konkrét számadatokkal támasszák alá, és indokolják meg,
miért nem igénylik a díjemelést. Mindezt azért tartaná fontosnak, mivel ez év végén jelentkezhet a
költségvetés elszámolásában, hiszen ezen kívül még az energiaár emelés is érinti az intézményeket,
ugyanakkor a normatíva is változik. Egyáltalán miből kívánják mindezt fedezni, vagy év végén
póttámogatást fognak érvényesíteni az önkormányzat felé?
Dr. Csorba Csaba jegyző a felvetésre hangsúlyozta a bizottsági ülést követően valamennyi érintett
intézményvezetővel egyeztettek, különösen a Gondozási Központtal, hiszen ő az egyik legnagyobb
élelmezést biztosító intézmény. Az intézményvezető kifejezett véleménye, hogy ezek az energia
áremelések és ezek a változások igazán a 2007-es költségvetési évben fogják éreztetni a hatásukat,
ezért 2006-ra nem tartják indokoltnak az emeléseket. Természetesen a 2007 évi költségvetés
tárgyalása során erre vissza kell térni, és ha ez olyan mértékű hatásként jelenik meg az
intézményeknél, úgy januárban, vagy februárban a testület akár a költségvetés elfogadása előtt is tud
dönteni. Mint az előterjesztésben is olvasható egyedül a gimnázium kérte élelmezési normaemelést,
azért mert visszamenőleg két évre ez az intézmény nem kért normarendezést.
Ebből a körből kikerültek az óvodák, mivel az a szervezeti forma, amelyben ők működnek –
közhasznú társaságok – hatáskörrel rendelkeznek a térítési díjemelést illetően. Információi szerint
valamennyi óvoda élt ezzel a lehetőséggel, kivéve a Vásártéri lakótelepi óvoda, amely saját konyhával
rendelkezik.
Csíkné Timár Éva a pénzügyi bizottság elnöke kiegészítve a fentieket elmondta, a pénzügyi
bizottságülésen is felvetődött ez a probléma, melyre azt a tájékoztatást kapták az intézményvezetőktől,
hogy az idei évre vonatkozóan éves, vagy féléves szerződéseik vannak kötött árral. A jelen rendelettervezet az élelmezési nyersanyagnormát szabályozza, viszont azok a rezsiköltségek, amelyekről itt
szó esett azok nem ennek a nyersanyagnormának a részei, hanem egyéb rezsiköltségek. Véleménye
szerint felelős vezetők ülnek az egyes intézmények élén, akik ha most nem jól döntöttek, nyilván
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viselniük kell annak következményét. Ugyanakkor indoklásként az is elfogadható, hogy a leszerződött
árak miatt, szeptember 1-től nem látták értelmét a módosításnak, elképzelhető, hogy inkább január 1től fognak normát változtatni.
További észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2006.(…..)KT. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város szociális
biztonságának megteremtése érdekében az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 138.
§-a felhatalmazása alapján, a 17/2003. (VII.7.) KT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. § (1) a R. 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. szeptember 1-től
alkalmazni kell.
Gyomaendrőd, 2006. szeptember
Dr. Dávid Imre s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

1. számú melléklet a 21/2006. (………) KT rendelethez
a 2006.szeptember 1-től érvényes élelmezési nyersanyagköltség korcsoportonként
adatok forintban
Nyersanyagköltség részletekre bontva
Korcsoport
Egész
Részétkezés
és
napi
Összesen:
Reggeli
tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
intézmény
Óvoda
330,214,49,134,31,4-6 éves
Általános
403,273,48,61,162,50,82,Iskola
7-10 éves
Általános
443,296,55,61,185,50,92,Iskola
11-14 éves
Középiskola
391,98,172,137,15-18 éves
Munkahelyi
391,98,172,137,étkeztetés
19-60/1
Munkahelyi
443,296,55,61,185,50,92,étkeztetés
19-60/2
A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.
Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség.
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Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz,
19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

-

A Városi Gondozási Központnál 2006. február 1-től érvényes élelmezési nyersanyagköltség
Reggeli:
127,- Ft/nap
Ebéd:
227,- Ft/nap
Vacsora:
151,- Ft/nap
Egész napi:
505,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetésre is
vonatkozik.

5. Napirendi pont
Gyomaendrődi Híradó ingyenes számának megjelentetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a közelgő önkormányzati választások előkészületeként a
korábbihoz hasonlóan a képviselő-testület lehetőséget biztosítana a választáson induló polgármester és
képviselő jelöltek számára, hogy a Gyomaendrődi Híradó külön számában meghatározott
terjedelemben ingyenesen bemutatkozzanak. Az újság 1500 példányban jelenne meg, az önköltsége
150.000 Ft, melynek fedezetét a többletbevételek terhére javasolnák biztosítani.
A véleményező bizottságok a javaslattal egyetértettek és javasolják a fedezet biztosítását.
A maga részéről javasolta a képviselőknek támogassák az újság ilyen módon történő megjelentetését.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi önkormányzati
választásokon a polgármester és képviselőjelöltek ingyenes bemutatásának biztosításához a
Gyomaendrődi Híradó részére 150.000 Ft. fedezetet biztosít az elért többletbevételek terhére,
melyet a képviselő-testület szeptemberi ülésére előterjesztett költségvetési rendelet tervezet
tartalmaz.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Közoktatási
programjának éves felülvizsgálata

intézményrendszerének

működési

minőségirányítási

Hangya Lajosné bizottsági elnök az érdeklődők tájékoztatásaként elmondta, a minőségirányítási
program a közoktatási intézmények felülvizsgálatát szolgálja. A táblázat bemutatja, hogy az
intézmények igyekeztek jó színvonalon teljesíteni, gazdaságosan, költségorientáltan a
jogszabályoknak megfelelően. Kiemelést érdemel, hogy a pedagógiai programnak megfelelően egyre
több iskolában teljesítik az előírt méréseket, a pedagógia mérések eredményeit felhasználják a
következő évek szakmai programjának, és a feladatok meghatározására. Mindez szükséges ahhoz,
hogy a város iskolái továbbra is színvonalasan és eredményesen működjenek. Fontos továbbá, hogy a
közoktatási intézmények egyre inkább próbálnak szolgáltatni, egyrészt a szülőknek, másrészt a
gyerekeknek, amit a minőségirányítási program tartalmaz, és amelyet a jövőben is folytatni kell a
törvényi rendelkezéseknek megfelelően.
Hozzászólás vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el, a képviselő-testület a határozati
javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
225/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati
közoktatási intézményrendszer működési minőségirányítási programjának a 2005/2006.
tanévről szóló felülvizsgálatát.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban módosítja az
Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját:
<A dokumentumban a Városi Családsegítő Központ elnevezés minden esetben „Térségi
Humánsegítő Szolgálat” elnevezésre módosul.
< 3.7. Családsegítő Központ működésével kapcsolatosan megfogalmazott fenntartói elvárások
és az abóból adódó intézményi feladatok szövegrész az alábbi szöveggel egészül ki: „ A
Gyomaendrőd-Hunya-Csárdaszállás Közoktatási Intézményi Társulás 2006. szeptember
01. napjával a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola mellett a Városi
Családsegítő Központ fenntartásáról is gondoskodik. Az intézmény átszervezése nem
érinti az eddig ellátott feladatokat és az intézmény működési területét. Az intézmény
szolgáltatásait a tagönkormányzatok közigazgatási területén biztosítja. Az intézmény
hivatalos neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás,
Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Az intézmény rövidített neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat”
< 4. A minőségfejlesztési rendszer: Intézmény fenntartói ellenőrzési terv szövegrész első
mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: „ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat”
< 4.2.2. Évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység szövegrész az alábbi szöveggel
egészül ki:
„Az intézményi beszámolók kiegészülnek „Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk
kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott tanévben” fejezettel. A
fejezet összeállítása intézmény típusonként az alábbiak szerint történik:
- óvodák az ÖMIP 3.2. pontjában foglalt táblázat alapján
- általános iskolák az ÖMIP 3.3.3. pontjában foglalt táblázat alapján
- gimnázium az ÖMIP 3.4. pontjában foglalt táblázat alapján
- kollégium az ÖMIP 3.5. pontjában foglalt táblázat alapján
- alapfokú művészetoktatási intézmény az ÖMIP 3.6. pontjában foglalt táblázat
alapján
- Térségi Humánsegítő szolgálat az ÖMIP 3.7. pontjában foglalt táblázat alapján.”
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Városi Zene- és Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a zeneiskola szeptember 1. napjától Hunya telephelyen újból
beindítaná a képzőművészeti és moderntánc oktatást egy-egy csoporttal, amelyhez szükséges az
alapító okiratot módosítani, kiegészíteni.
A képviselő-testület az alapító okirat módosításával egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
226/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Zene- és Művészeti
Iskola 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
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Az alapító okirat 3.2. pontja az alábbi 3.2.3. ponttal egészül ki:
3.2.3.1. Hunya Községben alapfokú tánc- és képzőművészeti képzés, Helye: Általános
Iskola 5555 Hunya Kossuth u. 3.
táncművészeti ág: moderntánc
20 fő
képzőművészeti ág: képzőművészet
20 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Holubné Hunya Anikó
intézményvezetőt, hogy a telephely létesítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulást 30 napon
belül szerezze be.
Határidő: azonnal
8. napirendi pont
Helyi vezetékes műsorszolgáltatás
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévők tájékoztatására elmondta, hogy valamennyi bizottság
tárgyalta a pályázati kiírásról szóló előterjesztést, amely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő Fő
út 173-179. szám alatt lévő, kábeltelvíziós műsorelosztó fejállomás melletti helyiséget helyi TV stúdió
célú hasznosítására 2006. december 1. napjával bérbeadásra meghirdetik. Az ingatlant jelenleg a
Német Kisebbségi Önkormányzat bérli határidő nélkül. A szerződés lehetőséget ad a felbontására
rövid határidővel. Amennyiben a pályázat eredményes lesz úgy gondoskodni kell a Német Kisebbségi
Önkormányzat részére másik ingatlan felajánlásáról.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévők részéről nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot
egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
227/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Fő út 173-179. szám alatt – a
kábeltelevíziós műsorelosztó fejállomás melletti - önkormányzati tulajdonú helyisége(ke)t továbbá a
hozzá kiépített vezetékes műsorszolgáltatásnak a helyi műsorelosztóra való csatlakozását lehetővé
tevő műszaki megoldást (interfész felület) helyi TV stúdió célú hasznosítására 2006. december 1.
napjával profilkötöttséggel bérbeadásra hirdeti meg.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd 36/1/A/11 helyrajzi számú társasházi lakóingatlan művelési ágú Fő út 173-179.
szám alatti helyiségek és vele kapcsolatban lévő vezetékes műsorszolgáltatás végzéséhez
szükséges műszaki megoldás 2006. december 1-től 2009. november 30-ig, három évre szóló helyi
vezetékes műsorszolgáltatást nyújtó televízió stúdió célú hasznosítására.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázó
Pályázatot nyújthatnak be azok a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. (továbbiakban:
Média) törvény szerint hálózatos műsorszolgáltatásra feljogosítható természetes-és jogi személyek,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban
meghatározott feltételekkel a városi (hálózatos) televízió műsorszolgáltatást elindítják, illetve a
pályázati időtartamon belül működtetni fogják.
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Nem nyújthat be érvényes pályázati ajánlatot az, akit a Médiatörvény rendelkezései kizárnak a
műsorszolgáltatási jogosultság megszerzéséből
A pályázati felhívásban meghatározott műsorszolgáltatási jogosultságra szóló profilkötöttségű
bérleményhasznosításra szóló pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázati ajánlatot nyújthat
be. Amennyiben egy műsorszolgáltatási jogosultságra több pályázati ajánlatot nyújt be, mindegyik
pályázati ajánlata érvénytelen.
A pályázati ajánlatok nem egyesíthetők.
Több személy (szervezet) együtt is nyújthat be ajánlatot. Ezek a pályázók konzorciumot alkotnak. A
konzorciumban a pályázók kötelezettségei a pályázati eljárásban és a szerződéskötés során
egyetemlegesek. Ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött konzorciumi megállapodást A
Médiatörvénynek az összeférhetetlenséggel és tulajdoni korlátozásokkal kapcsolatos előírásait
valamennyi konzorciumi tagra alkalmazni kell.
A pályázat
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információk, így különösen a bérleti szerződés tervezet,
társasházi alapító okirat, alaprajz, a vezetékes műsorelosztóval megkötendő vezetékes helyi televízióműsorelosztásról szóló megállapodás tervezet, az ORTT-hez a vezetékes rendszert igénybevevők
számára benyújtandó adatlap és a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény ingyenesen
átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal titkárságán. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
sz. Telefon: (66) 386-122.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatokat személyesen és postai úton lehet benyújtani zárt borítékban, 2 példányban,
Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Gyomaendrőd Városi Televízió" jeligével ellátva.
Az értékelésben kizárólag a 2006. október 31.-én 12,00 óráig a Polgármesteri Hivatal Titkárságán
(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) személyesen benyújtott, vagy postai úton az 5501
Gyomaendrőd, Postafiók 3. címre 2006. október 30-án 16 óra előtti postabélyegzővel ellátott ajánlott
küldeményként feladott pályázatok vesznek részt.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő!
A pályázat kötelező melléklete az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Műsorszolgáltatási
Igazgatóság Műsorszolgáltatási Jogi Osztályához - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I.
törvény (Rttv.) 113. § hatálya alá tartozó vezetékes rendszert igénybe vevő műsorszolgáltatók számára
az Rttv. 96. § (1)-(3) bekezdései alapján kiadott – értelemszerűen és hiánytalanul kitöltött
ADATBEJELENTŐ lap
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a testület 2006. novemberi
ülésén. A pályázat előzetes véleményezését és döntés előkészítését a Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 14/2003 (VI.5.) KT. rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi. A
döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A " Gyomaendrőd Városi Televízió " jeligéjű pályázat benyújtásának további részletes feltételei:
A bérlő jogainak és kötelezettségeinek teljesítése során köteles figyelembe venni a társasházakról
szóló 2003. évi CXXXIII. valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. (média)
törvényben, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben valamint egyéb jogszabályokban foglalt
rendelkezéseket.
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Pályázati feltételek:
A Gyomaendrőd 36/1/A/11 helyrajzi számú - természetben a Fő út 173-179. szám alatti
társasházi lakóingatlanban található – és a pályázati felhíváshoz mellékelt alaprajzon feltüntetett
helyiségek, továbbá a hozzá kapcsolódó vezetékes műsorszolgáltatást lehetővé tevő műszaki megoldás
(interface) kizárólag a FiberNet Zrt-vel megkötött vezetékes helyi televízió-műsor elosztásról szóló
megállapodás, továbbá az ORTT által - e pályázathoz mellékelt adatbejelentő lap adattartalma szerint nyilvántartásba vett vezetékes műsorszolgáltató által nyújtott helyi vezetékes televízió
műsorszolgáltatásra vehetők igénybe. A bérlő a hasznosításra átvett helyiségekben kiegészítő
tevékenységként kizárólag a médiatevékenységéhez kapcsolódó egyéb (kiadói, reklám, sajtótermék
árusítási, videó kölcsönzés- és forgalmazási, webszerver üzemeltetési és vagy portál szerkesztési)
tevékenységet végezhet.
A stúdió működtetéséhez szükséges fejlesztések, engedélyek költsége a pályázót terhelik,
Pályázó a bérlemény karbantartását, állagmegóvását saját költségén vállalja. Felek a nagyobb
értékű felújítási munkálatok kiadási terheinek megosztását az esedékesség felmerülésekor külön
megállapodásban rögzítik. A felújítási munkákra megnyíló pályázatok esetében a felek közösen
pályáznak.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:
- kötelezettséget vállal a helyiség(ek) és a leltár szerint átadott berendezési tárgyak, műszaki
eszközök állagának megőrzéséről,
- vállalja bérleti szerződés megkötését.
- vállalja a stúdió működtetésével járó költségek viselését (közüzemi díjak, társasházi közös
költség stb.)
- vállalja, hogy rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. (média) törvényben foglalt
ORTT engedélyt (nyilvántartásba vételt) 60 napon belül megszerzi- vállalja, hogy a FiberNet Zrt-vel, mint helyi műsorelosztóval műsorelosztási szerződést köt,
- vállalja, hogy hetente legalább egy alkalommal a Média- és a Sajtótörvény alapelveit
tiszteletben tartó minimum 90 perces helyi témájú közéleti hírműsort sugároz,
- vállalja, hogy az önkormányzat Képviselő-testületi ülésekről (beleértve az éves
közmeghallgatást, ünnepi- és alakuló üléseket is) vágatlan és élő (real time) adásban tudósít.
- vállalja, hogy a kiemelt közéleti eseményekről – különösen a Március 15-ei és Október 23-ai
megemlékezésekről, továbbá a május 1-ei és augusztus 20-ai ünnepségekről összefoglaló tudósítást
készít,
- vállalja, hogy az önkormányzat és a helyi hatóságok közérdekű közleményeit, felhívásait
térítésmentesen közzé teszi,
- vállalja, hogy a város életében meghatározó jelentőségű közéleti, kulturális, sport stb.
eseményekről szóló összefoglalókat félévente DVD adathordozóra archiválja és megőrzésre a
helytörténeti gyűjteménynek átadja.
Vállalási határidők:
•
•
•
•

Hasznosítási szerződés megkötése az önkormányzattal: az eredményhirdetést követő 15 napon
belül
Vezetékes műsorszolgáltatás megkezdésének bejelentése az ORTT felé: hasznosítási
szerződés megkötését követő napon
Műsorelosztási szerződés megkötése a vezetékes műsorelosztóval: az ORTT nyilvántartásba
vételét követően 3 napon belül
Tevékenység megkezdése: a műsorleosztási szerződés megkötését követő 15 napon belül

A pályázathoz csatolni kell, vagy nyilatkozni, hogy a pályázat elnyerése esetén 60 napon belül
az alábbi felsorolt iratokat benyújtja:
a feladat ellátásra érvényes vállalkozói igazolványt, vagy cégbírósági bejegyzést igazoló
okiratot, ez egyben érvényességi feltétele a pályázatnak.
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30 napnál nem régebbi igazolást a TB-től, a Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-től, hogy köztartozása nincs a
pályázónak, valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs.
A hasznosítási szerződés hatályba lépésének és a pályázat érvényességének utólagos feltétele:
A hasznosítási szerződés hatályba lépésének feltétele a műsorelosztási szerződés megkötése.
Amennyben a pályázó rendelkezik ugyan műsorelosztási szerződéssel de tevékenységét azért nem
tudja megkezdeni, mert nem tudja 60 napon belül benyújtani a szükséges iratokat, az szintén halasztó
hatályú. A nyertes pályázó amennyiben 90 napon belül sem műsorelosztási szerződést nem tud kötni,
sem a szükséges iratokat benyújtani és e miatt tevékenységét megkezdeni, úgy a hasznosítási
szerződés hatályát veszti.
Az önkormányzat azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki vállalja a pályázatban
meghatározott bérleti kötelezettségek teljesítését és a legmagasabb bérleti díj megfizetését
ajánlja. Azonos összegek esetén a pályázathoz mellékelt ADATBEJELENTŐ lapon szereplő
tartalmi ajánlat mérlegelésével dönt.
- A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt
feltételeknek, az előírt mellékletet nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem
számítható fel.
II.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert pályázati eljárás lebonyolításával, a 14/2003. (VI. 5.)
KT rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott munkacsoportot a pályázati elbírálással kapcsolatos
előkészítő feladatok ellátásával.
III.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén gondoskodjon a
Német Kisebbségi Önkormányzat másik önkormányzati ingatlanban történő elhelyezéséről.
Határidő: 2006. december 1.
Felelős: polgármester
9. napirendi pont
A 2006-2007. évi útépítések tárgyában kiírt közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskör átruházása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy az ajánlati felhívás megjelentetésétől számítanak a
határidők, nem lehet tudni, hogy érinti e még a jelenlegi képviselő-testületet. Elképzelhető, hogy az új
testület bírálja el a pályázatokat. Maga az ajánlat elég objektív, hiszen az érvényességi elbírálást
követően az ellenszolgáltatás mértéke lesz a döntő és így könnyen átlátható és elbírálható.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a beérkezett ajánlatok bontása október 4., ekkor már
lesz új képviselő-testület.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévők részéről nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot
egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
228/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a 2006-2007. évben megépítendő 9 db utca [Kálvin
u. II. ütem, Kazinczy Ferenc u. (a Hunyadi utcáig), Liszt Ferenc utca, Budai Nagy A. u. II.
ütem, Polányi u. III.ütem (Fő-Selyem között), Bányász u., Kürt u. (mindkét szakasza), Dankó
Pista u., Polányi u. VI. ütem (Apponyi-Szabadság)] útépítése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárásban az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján megválasztott
Bíráló Bizottságot felhatalmazza a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára.
A testület megállapítja, hogy a Közbeszerzési Szabályzatban megállapított hatáskör átruházása
a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
10. napirendi pont
Dégáz Zrt. ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsoltot, a városüzemeltetési osztály vezetőjét, hogy
ismertesse az ajánlatot.
Szujó Zsolt osztályvezető elmondta, hogy a Dégáz Zrt. írásban ajánlatot tett az önkormányzat felé,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 22 db gázelosztó vezetéket megvásárolnák bruttó 18 millió
Ft értékben. A bizottságok tárgyalták az előterjesztést és a vételi árat 20 millió Ft-ra javasolták
módosítani, melyet a Dégáz Zrt. előzetes egyeztetések alapján elfogadott.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévők részéről nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot
egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaságnak
az előterjesztéshez mellékelt „Gyomaendrőd önkormányzati gázvezetékek listája” című
kimutatásban szereplő gázvezetékek megvásárlására tett bruttó 17.904.921,- Ft összegű vételi
ajánlatát megtárgyalva az alábbiak szerint döntött.
1./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ajánlat feltételeit a vételár kivételével
elfogadja.
2./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a vételárat bruttó 20 millió Ft összegben jelöli
meg.
3./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a kiértesítéstől számított 30 napig tartja
szerződéskötési ajánlatát.
4./ A szerződés megkötése a Vevő nyilatkozatától számított 15 napon belül.
5./ A vételár kiegyenlítése: a szerződés aláírását megelőzően banki átutalással.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a Délalföldi
Gázszolgáltató Részvénytársasággal való tárgyalásra, sikeres megállapodás estén, pedig az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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11. napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csányi Istvánt a városfenntartó bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a jelenlévőket a kérelemmel kapcsolatosan.
Csányi István bizottsági elnök elmondta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelemmel fordult a
képviselő – testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Nyárszegi utcában lévő
önkormányzati beépítetlen területekből négy telket értékesítse a társaság részére 2x2 db sorház építése
céljából. A vételárat bruttó 650 Ft/m2 összegben jelölte meg, de a bizottság javasolta az árat 800
Ft/m2-ben meghatározni, ugyanis több területet értékesítettek már itt és ezen az összegen.
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban elmondta, hogy Fábián Lajos ügyvezető nem tud jelen
lenni az ülésen, de előzetes felmérések alapján már 2-3 lakásra lenne jelentkező.
Dezső Zoltán képviselő úr felvetette, hogy a kérelemben megjelölt telkek teljesen körbezárnak egy
területet, melyet így már nem lehet megközelíteni, így értékesíteni sem lehet. Ezzel mi a szándéka az
önkormányzatnak?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a helyszínrajzon látható, hogy a 3542/59 hrsz-ú
terület az önkormányzat tulajdonában van, itt vannak a költségelvű bérlakások. A magtárlaposi útról
ezekből a területekből elvehető annyi, hogy egy belső út kialakításra kerüljön. Amennyiben szükség
van még további lakásépítésre, akkor a 3542/66 hrsz-ú terület még beépíthető.
Dezső Zoltán képviselő javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat módosítását, hogy oly
módon értékesítik ezt a területet, hogy a körbezárt területen is társasház megvalósításra hasznosítják a
3542/66 hrsz-ú telket, mivel magánkézbe történő értékesítése ezen az áron nem lesz megvalósítható,
mert értékcsökkentő a zárt udvar.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy valószínű, hogy ezt a területet zöldövezetnek kell
nyilvánítani, mert nem biztos, hogy be kellene építeni, de a bejárást biztosítani kell a területre.
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot - az elhangzott
kiegészítéssel, hogy a 3542/66 hrsz-ú területre a bejárást biztosítani kell - egyhangú 19 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező a 3542/52,
3542/53, 3542/54 és 3542/55 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
részére, az alábbi ajánlatot teszi.
1./ A telkek fajlagos négyzetméterre vetített vételára: bruttó 800 Ft/m2.
2./ Vevő a telkekre csak a környezetébe illeszkedő az illetékes építéshatóság által jóváhagyott
tetőteres sorház lakóingatlanokat építhet.
3./ Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a kiértesítéstől számított 8 napig tartja
szerződéskötési ajánlatát.
4./ A szerződés megkötése a Vevő nyilatkozatától számított 15 napon belül.
5./ A vételár kiegyenlítése: a szerződés aláírását megelőzően banki átutalással.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
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12. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosának kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy
ismertesse a főorvos asszony kérelmét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy Dr. Gedei Margit igazgató főorvos azzal a
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a városban a hosszabb ideje betöltetlen területi
védőnői álláshelyre érkezett egy pályázat. A vidéki pályázót szeptember 01. napjától foglalkoztatja az
intézmény. A munkába állás feltétele a szolgálati lakás, ennek hiányában albérleti hozzájárulás
biztosítása, 15 ezer Ft összegben, amíg szolgálati lakást nem tudnak részére biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy harmad éves a főiskolán az a diák is, akivel az
önkormányzat tanulmányi szerződést kötött, miszerint, ha végez a tanulmányaival akkor védőnőként a
településen fog elhelyezkedni.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévők részéről nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot
egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
231/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Dudás Zsuzsanna / Üllő, Vasadi u. 14.sz. alatti
lakos/ védőnő részére 2006. szeptember 01. napjától 15.000.-Ft/hó albérleti hozzájárulást
állapít meg, mindaddig, amíg a közalkalmazotti jogviszonya a Városi Egészségügyi
Intézménynél fennáll, illetve azon időszakra, amíg az önkormányzat üres szolgálati bérlakást
nem tud biztosítani a pályázó részére.
A Képviselő-testület forrásként a 2006. évi költségvetésben a kötelezettségvállalás
elmaradásából származó visszafizetett összeget jelöli meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az albérleti hozzájárulás összegét a költségvetési
rendelet-tervezetbe építse be, valamint ezen összeggel a Városi Egészségügyi Intézmény
önkormányzati támogatását emelje meg.
Határidő: azonnal
13. napirendi pont
Autóbusz menetrend egyeztetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szujó Zsolt osztályvezetőt, hogy ismertesse a buszmenetrend
egyeztetéséről szóló előterjesztést.
Szujó Zsolt osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat és a Domuszbusz Kft. közötti
szerződésben meghatározásra kerültek a helyi közlekedésű autóbusz keretszámai, úgymint kilométer
és járatszám. A nyári menetrendet már ezek figyelembe vételével készítették el. Az elmúlt időszakban
több bejelentés érkezett a lakosság részéről a jelentős járatszám csökkenés miatt, ezért a
lehetőségekhez mérten a bejelentett panaszokat figyelembe véve a szeptember 1-től induló őszi
menetrenden kis mértékben változtattak. A változtatáskor az elsődleges szempont a munkába és
iskolába járok közlekedésének biztosítása volt. Ezen felül megmaradtak még az Öregszőlőbe, a
Nagylaposra és a Liget Fürdőbe közlekedő járatok, valamint figyelembe vették a Mamut-Tec és a
Teszt Szövetkezet igényeit is. Felmerült további igény a Kner Nyomda délutáni műszakos dolgozói
részéről, az este 22.00 órai járat visszaállítására, azonban a kilométerszám változtatása nélkül nem
oldható meg. Viszont a hétvégi, ezen belül a vasárnap délutáni menetrendet bővítették a
vasútállomásra.
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Ambrózi Erzsébet a Domusbusz Kft. képviseletében elmondta, hogy a végleges menetrend
kialakításához kérné a jelenlévőket, hogy a változtatásokkal kapcsolatos igényeiket, javaslataikat
jelezzék feléjük, vagy a hivatal felé, mert nehéz összehangolni, amit lehet mindent megpróbálnak
megtenni.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke kérdésében a vasárnap reggeli temetőjárat felől
érdeklődött, hogy megmarad e a továbbiakban is vagy nem tudja biztosítani a kft ezt a járatot?
Ambrózi Erzsébet a válaszra reagálva elmondta, hogy ez a járat megmarad, holott az önkormányzat
erre nem tudott részükre támogatást biztosítani, de ez változik szombat reggelre és minden más maradt
a régi szokás szerint.
Dr. Dávid Imre polgármester ezzel kapcsolatosan kérte, hogy a háromnegyed órás várakozást
határozzák meg, mert nem minden buszsofőr várta meg az utasokat. A menetrenddel kapcsolatosan
elfogadásra javasolta, de kérte, hogy folyamatosan figyeljék a lakossági igényeket, észrevételeket.
További hozzászólás, kérdés a jelenlévők részéről nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot
1 ellen szavazattal és 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
232/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 2006. szeptember
1.-től induló őszi helyi közlekedésű autóbusz menetrendet jóváhagyja.
A Képviselő-testület kéri a Domuszbusz Kft.-t, hogy a szeptember közepén lezáruló
bérletértékesítést követően készítsen beszámolót az értékesített bérletek mennyiségéről és
vizsgálja felül az önkormányzati támogatás mértékét.
Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Tarhos község az általános iskolai
oktatás feladatát intézményfenntartó társulás keretében Békés várossal közösen kívánja megoldani. A
kistérségi intézményfenntartó társulásokra vonatkozó jogszabályi előírások miatt a társulás csak 2006.
szeptember 1-től lehetséges. A két önkormányzat és a két iskola egyeztetései alapján alakult ki a
társulási megállapodás tervezete, melyet mindkét település jóváhagyott. Ahhoz, hogy az új
intézményfenntartó társulás jogosult legyen az ez évi időarányos kiegészítő kistérségi normatívára, az
iskola létszámadatait szerepeltetni kell az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé
beküldött normatíva igénylésen (ez június 31.-ég megtörtént), valamint a társulási megállapodásban is
szerepeltetni kell az intézményfenntartó társulás létrejöttét, ezért szükséges minden településtől egy
határozat, melyben támogatják Tarhos csatlakozását.
Hozzászólás, kérdés a jelenlévők részéről nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot
egyhangú 19 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
233/2006. (IX. 14.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete támogatja a Békési Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:
A Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló – módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt – „Megállapodás” az alábbiak szerint módosul:
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A II. fejezet 18. bekezdésének, az intézményfenntartásban résztvevő önkormányzatok
felsorolása az alábbiakkal egészül ki:
„A kistérségben 2006. szeptember 1.-től létrehozandó közoktatási intézményfenntartó
társulások és résztvevő önkormányzatok:
Békés - Tarhos”
A Társulási Tanács a módosítást elfogadja és utasítja a társulás elnökét, hogy a módosításról
szóló határozatot valamennyi tagönkormányzat képviselőtestületének küldje meg jóváhagyás
céljából.
Határidő: azonnal
További a nyilvános ülésre szóló napirendi pont nem volt, a Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor.
1. Rendszeres szociális segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
2. Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély ügyben érkezett fellebbezés
elbírálása
3. Közműfejlesztési hozzájárulással (útépítés) kapcsolatos fellebbezések
Bejelentés, hozzászólás nem lévén, megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Csíkné Timár Éva
hitelesítő

Gellai Józsefné
hitelesítő

299

300

