Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. április
24-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester

Bátori Gyula, Czibulka György, Garai János, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Dr. Kovács
Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R.
Nagy János, Tótka Sándor képviselık,
Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Dávidné Pap Éva, Gyuricza Máté,
Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Kóris Györgyné csoportvezetık,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
önkormányzati intézmények vezetıi, helyi pártok,
társadalmi szervek képviselıi,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, az önkormányzati intézmények vezetıit, a hivatal csoportvezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt 14 képviselı.
Dr. Valach Béla képviselı elızetesen jelezte, hogy betegsége
miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Dávid István képviselı
külföldi tartózkodása miatt nem tud az ülésen részt venni. Dr.
Szendrei Éva képviselı asszony várhatóan késıbb fog érkezni,
míg Balázs Imre képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hanyecz Margit és Tótka
Sándor képviselıket.
/ Balázs Imre képviselı megérkezett a jelenlévık száma 15 fı./
Rövid tájékoztatás adott az elmúlt testületi ülés óta eltelt
idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Érdekességként megemlítette, hogy az elmúlt héten a pekingi
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központú SOONG CHING LING Gyermekbarát Alapítvány 12 tagú kínai oktatási delegációja vendégeskedett városunkban. A delegációt a volt Kínai Oktatásügyi miniszter, illetve Udvari Gábor
az Alapítvány Magyarországi igazgatója vezette. A vendégek
megismerkedtek Békés Megye ezen belül is Gyomaendrıd és térségének oktatási intézményeivel és a város nevezetességeivel. Ez
idáig Kínai delegáció nem járt a településen, de ez az ismerkedési látogatás szolgálhat esetleg egy kapcsolat kiindulópontjaként, illetve hosszabb távon egy komolyabb együttmőködés
kialakításaként.
- Mint ismeretes az elmúlt képviselı-testületi ülésen szó volt
arról, hogy az I. fokú építéshatósági tevékenység körzetesítésre kerül, ami hátrányosan érintené településünket, hiszen
az építéshatósági tevékenység átkerülne Szarvasra. Bizonyára
Gyomaendrıdhöz hasonlóan más települések is tiltakozásukat fejezték ki a Belügyminiszter úr felé az építéshatósági feladat
átszervezése miatt, amire a Belügyminisztérium Önkormányzati
és Településfejlesztési Fıosztálya azt a választ küldte, hogy
valamennyi város, fıvárosi kerület jegyzıje eljár I. fokon a
Kormányrendeletben meghatározott illetékességi területen a kiemelt építéshatósági ügyekben. Ezt a hatósági jogkört annak a
települési önkormányzatnak a jegyzıje is elláthatja, amely önkormányzat önállóan, vagy társulásban biztosítja a külön jogszabályban meghatározott szakmai feltételeket.
Ezzel együtt Gyomaendrıd városban minden építéshatósági jellegő ügy I. fokon elbírálásra kerül, és nem kell a lakosságnak
ezért Szarvasra átutazni.
- Szintén az elmúlt ülésen döntött a testület arról, hogy Hármas-Körös Kistérségi Társulást hoz létre a Békés Megyei Önkormányzattal, valamint Hunya és Csárdaszállás Község Önkormányzataival.
A társulásról szóló megállapodást az érintettek az elmúlt héten aláírták. Az elsı hivatalos ülésen kerül majd sor a társulás ünnepélyes keretek között történı megalakulására.
- Városunk kezdeményezi a település önálló statisztikai körzetként történı kialakítását. Szeretnénk, ha nem a szarvasi
statisztikai kistérséghez tartoznánk, mivel bizonyos térségi
mutatók alapján, ezáltal településünk kedvezıtlenebb helyzetbe
kerül.
Szeretnénk Gyomaendrıd régebben betöltött szerepét kissé fokozni, önállóságát és vonzáskörzetét erısíteni. Az illetékes
szakemberekkel folytatott többszöri egyeztetés és tárgyalás
után úgy tőnt, hogy a Hármas-Körös Kistérségi társulást létrehozó településeken felül Dévaványa és Ecsegfalva is visszalép
ebbe a statisztikai kistérségbe bizonyos feltételekkel, de vé-
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gül mivel Sarkad városa is szeretne kialakítani egy önálló
statisztikai körzetet ezek a települések úgy döntöttek, hogy
bár támogatják a gyomaendrıdi önálló statisztikai kistérség
létrehozását, de nem kívánnak ehhez csatlakozni.
Az önálló statisztikai körzetet a KSH fogja hatósági szinten
kijelölni. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor elképzelhetı,
hogy településünk marad a szarvasi statisztikai körzetben, mivel 1997. óta Gyomaendrıd a munkanélküliség helyzetét tekintve
támogatott településnek számít, ami azt jelenti, hogy bizonyos
térségfejlesztési pályázatok benyújtására van lehetıség.
Azt azonban tudomásul kell venni, hogy ha a városunk nem harcol és nem teszi meg a szükséges lépéseket az elmozdulás irányába, akkor változatlanul háttérbe kerül, és ez a hátrány és
lemaradás az idı elteltével még tovább fog nıni, míg ha ezeket
a lépéseket megtesszük, akkor részben vagy teljesen a tényleges nagyságának, környezetének megfelelı vonzáskörzetet tudnak
kialakítani.
További napirend elıtti bejelenteni valója nem volt, így javaslatot tett az ülés napirendjére.
A meghívóban szereplı napirendet annyiban javasolta módosítani, miszerint elsı napirendi pontként az 1998. évi címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítése tárgyú elıterjesztést javasolta megtárgyalni, míg a zárt ülés elıtt 20. napirendi pontként javasolta felvenni a Térségi Európa Nap rendezése tárgyú elıterjesztést.
Kérte a képviselıket, döntsenek a napirend módosítására tett
javaslatról.
A képviselı-testület a módosítással egyhangúlag, vita nélkül,
15 igen szavazattal egyetértett és az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozata meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1./
2./

3./
4./

Az 1998. évi címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítése
Gyomaendrıd Város Önkormányzata és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1996. évi
költségvetésének végrehajtása
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes
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5./

6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./

18./
19./
20./

kérdéseirıl az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló rendelet módosítása
A város sporthelyzetének áttekintése
A Városi Egészségügyi Intézmény alapító
okiratának módosítása
A Városi Gondozási Központnál a szakmai
vezetıi pótlék felülvizsgálata
A 120/1995./IV.30./KT. számú határozat 2.
pontjának hatályon kívül helyezése
Családsegítı Szolgálat pályázata
Termálvíz felhasználása
Templom-zugi és Soczó-zugi holtágak
iszapkotrása
Pásztor János úti közlekedési csomópont
Kisréti út. 36. szám alatti ingatlan
hasznosítása
Bajcsy Zs. u. 103. szám alatti ingatlan hasznosítása
Fehér József újságíró könyvkiadásának
támogatása
Közigazgatási Hivatal észrevétele
testületi döntésekkel kapcsolatban
Szolgálati lakáskérelmek
Elhagyott vasúti pályatest rekultivációja
Térségi Európa Nap rendezése
Határidı: azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a polgármester arra
kérte a testületet, hogy a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatokról készült jelentést az elıterjesztésnek
megfelelıen szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület a jelentést vita nélkül, 15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 4/1997./I.21./, 5/1996./I.11./,
8/1997./I.23./, 22/1997./I.23./,
30/1997./II.6./, 31/1997./II.6./,
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32/1997./II.6./, 44/1997./II.6./,
45/1997./II.6./, 47/1997./II.6./,
53/1997./II.27./, 57/1997./II.27./,
67/1997./II.27./, 69/1997./II.27./,
71/1997./II.27./, 72/1997./II.27./,
226/1996./VIII.29./, 301/1996./X.10./,
313/1995./XI.30./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
Az 1998. évi címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az önkormányzatnak lehetısége van arra, hogy különféle fejlesztésekre címzett támogatási igényt nyújtson be 1998. évre.
A probléma ezekkel a címzett támogatás igénybejelentésekkel,
hogy elég hosszú az átfutási idı és nehéz megtervezni, hogy a
benyújtott pályázatokból mi fog nyerni, és a saját
erıs részt hogyan tudjuk biztosítani.
Ennek ellenére a bizottságnak az volt a véleménye, hogy ezt a
pályázati lehetısége ki kell használni, és a pályázati koncepciókat határidıre be kell nyújtani.
Az oktatási és közmővelıdési területen az alábbi intézmények
nyújtottak be címzett támogatási igényt.
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola a tanügyi épület
tetıterének beépítésére és homlokzat javítására. A Kner Imre
Gimnázium a tornaterem rekonstrukciójára. A Katona József Mővelıdési Központ informatikai rendszer fejlesztésére, és különbözı berendezések rekonstrukciójára.
A városi Könyvtár, Tájház és Közösségi Ház zenei részleg felújításra, könyvpótlásra, a hiányos berendezések pótlására.
A Városi Gondozási Központ pedig a tartós bentlakásos intézményi ellátás feltételeinek javítására.
A felsorolt fejlesztések, rekonstrukciók kivitelezésének össz
költségigénye 78 millió forint, aminek a 30 %-át kell az önkormányzatnak saját erıként biztosítani.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében arra kérte a képviselı-testületet, hogy támogassák az 1998. évi címzett támogatási pályázatokra irányuló szakmai koncepció benyújtását.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés szerint
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola tanügyi épület tetıtér
beépítésére, homlokzat javítására nyújtaná be a címzett támo-
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gatási igényét. A beruházás becsült költsége 48 millió forint,
a pályázatott összeg 33 millió forint. Az intézmény a 15 millió forint saját erı biztosítását az utólagosan benyújtott
költségbecslés alapján az alábbiak szerint vállalná.
Az iskola vállalása 10 millió forint mely áll: 7 millió forint
készpénzbıl és 3 millió forint értékő anyag és szakipari munkából, míg a hiányzó 5 millió forintot önkormányzati támogatásból kívánják biztosítani.
A város fejlıdése, valamint a feltételrendszer javításának érdekében mindenképpen indokolt és szükséges ezeket a szakmai
koncepciókat benyújtani.
Gubucz József a Bethlen Gábor Szakközépiskola igazgatója szóbeli kiegészítésként elmondta, jelenleg az iskolában az oktatás három külön álló épületben történik, összesen 13 tanterem
áll rendelkezésre, amelybıl 6 normál, 7 pedig szükség tanterem.
Amennyiben sikerül az iskola tanügyi épületének tetıtér beépítésére és homlokzat javítására irányuló címzett támogatást elnyerni, úgy négy szaktanteremmel bıvülne a jelenlegi tantermek
száma, illetve a homlokzat javításával, felújítással a városkép is szépülne.
Megyeri László aljegyzı tájékoztatásként elkívánta mondani,
hogy ebben az évben közel 1 milliárd forint összegő pályázat
került benyújtásra, különbözı beruházásokra, fejlesztésekre.
Pl. ivóvízminıség javító beruházás, egészségügyi alapellátás
színvonalának javítása, közmunkaprogram stb.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az összesítés alapján a
címzett támogatás elnyerésére irányuló pályázatok össz pályázati értéke 77.775 e forint, a 30 % saját erı 23.332 e forint,
amelybıl az önkormányzatnak 16.932 e forintot kell vállalni,
míg az intézményi saját erı 7. 250 E forint. A pályázandó öszszeg összesen 53.592 e forint.
A téma lezárásaként az alábbi határozati javaslat elfogadására
kérte fel a testületet.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Mővelıdési és
Közoktatási, valamint a Népjóléti Minisztérium közleménye
alapján az alábbi 1998. évi címzett támogatási pályázatok benyújtására irányuló szakmai koncepciók kidolgozásával és benyújtásával 30-35 %-os saját erı figyelembevételével.
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola tanügyi épületének legfelsı födémszint átalakítása, zárt
tetırendszer kialakítása, tetıtér beépítése és homlokzat kialakítása beruházással,
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Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
tornaterem rekonstrukcióval,
Katona József Városi Mővelıdési Központ rekonstrukció és informatikai fejlesztéssel,
Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház rekonstrukcióval és
eszközbeszerzéssel,
Tartós bentlakásos intézményi ellátás javítását célzó beruházással.
A szakmai koncepciók kedvezı elbírálása esetén a pályázatokat
döntésre ismét a képviselı-testület elé kell terjeszteni.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Mővelıdési és Közoktatási, valamint a Népjóléti Minisztérium közleménye
alapján az alábbi 1998. évi címzett támogatási pályázatok benyújtására irányuló
szakmai koncepciók kidolgozásával és benyújtásával 30-35 %-os saját erı figyelembevételével.
1./

Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskola tanügyi épületének
legfelsı födémszint átalakítása, zárt tetırendszer kialakítása, tetıtér beépítése
és homlokzat kialakítása beruházással,

2./

Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium tornaterem rekonstrukcióval,

3./

Katona József Városi Mővelıdési Központ
rekonstrukció és informatikai fejlesztéssel,
Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
rekonstrukcióval és eszközbeszerzéssel,

4./

5./

Tartós bentlakásos intézményi ellátás javítását célzó beruházással.
A szakmai koncepciók kedvezı elbírálása esetén
a pályázatokat döntésre ismét a képviselı-testület
elé kell terjeszteni.
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Határidı: 1997. május 5., illetve 1997. október 31.
Felelıs: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Gyomaendrıd Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének távolléte
miatt néhány szóban ismertesse a jelenlévıkkel a rendelettervezetet, illetve a bizottság álláspontját.
Megyeri László aljegyzı elmondta, mint ismeretes az elmúlt
testületi ülésen a képviselı-testület módosította a bizottsági
szerkezetét, így elsısorban e miatt vált szükségessé az SZMSZ
módosítása, illetve ezzel egyidejőleg az idıközben felmerült
gyakorlati tapasztalatok alapján több pontban is módosításra
került.
Többek között pontosításra került, hogy az éves munkaterv milyen tartalmi elemeket tartalmazzon. Szabályozza, hogy a bizottságok milyen sorrendben tárgyalják meg az egyes elıterjesztéseket. A szabályozás szerint, amennyiben a döntési javaslatnak anyagi vonzata van akkor elsıként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálja a források biztosítottsága érdekében, majd ezt követıen, ha jogi kérdés eldöntését is igényli
az Ügyrendi és Jogi Bizottság, és csak ezt követıen a tárgyalják a szakmai kérdések tisztázását az egyéb ágazati bizottságok.
A 9. szakasz elıírja a hivatal csoportvezetıinek a testületi
ülésen való kötelezı megjelenést, illetve a zárt ülésen szakértıi minıségben való részvétel lehetıségét biztosítja számukra.
Életszerő problémaként merült fel, hogy ha a benyújtott írásbeli elıterjesztést az elıterjesztı, vagy a bizottság elnöke,
tagja az ülésen szóban kiegészíti, akkor az módosító indítvány
e vagy nem. Ezt a problémát úgy rendezi az SZMSZ, hogy csak
azt kell módosító javaslatnak tekinteni, amelyet nem az elıterjesztı / pl. képviselı, más bizottság / vet fel indítványként.
A testületi ülések vezetésének szempontjából is történt néhány
módosítás, miszerint ha a képviselı egyszer kifejti véleményét, azt követıen már csak röviden fejtheti ki, illetve ügyrendi kérdésekben csak rövid ideig kaphatnak szót a képviselık.
A több bizottság által elıterjesztett határozati javaslatok
esetében mindig a fentiekben említett sorrendiséget kell fi-
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gyelembe venni.
A módosítás szerint az SZMSZ
legi formájában nevesíti meg
szőnı bizottságok hatáskörét
Az 1 és 2 számú melléklet az
mint a bizottságok tagjainak

a bizottsági szerkezetet a jelenés rendelkezik arról, hogy a megmelyik bizottság fogja átvenni.
önkormányzati képviselık, valanévsorát tartalmazza.

Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket arról,
hogy a képviselı-testület döntése alapján az új bizottságok
tagjainak összetétele hogyan alakult.
A téma lezárásaként felkérte a képviselı-testületet a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısítet többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1997./..../KT. számú rendeletét
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./KT. számú
rendelet módosításáról és kiegészítésérıl
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1996. évi költségvetésének
végrehajtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület az
1996. évet 1.170.705 e forint bevétellel 23.026 e forint 1995.
évi pénzmaradvány teljesítéssel, 1.118.918 e forint kiadással
javasolja az 1996. évi költségvetés zárszámadását.
Az 1996. évi pénzmaradványát önálló költségvetési szervként az
alábbiak szerint hagyja jóvá.
2. sz. Általános iskola 4.4718 e forint, Rózsahegyi K. Általános Iskola 3.918 e forint, Kner Imre Gimnázium 1.728 e forint,
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola 2.886 e forint, a 617. sz.
Ipari Iskola 5.447 e forint, Városi Könyvtár 425 e forint, Katona József Mővelıdési Központ 407 e forint, Városi Egészségügyi Intézmény 20.541 e forint, Városi Gondozási Központ 802 e
forint, Liget-fürdı 212 e forint, Polgármesteri Hivatal és Intézményei 34.359 e forint, és a Helyi Kisebbségi Önkormányzat
385 e forint.
A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban
a könyvvizsgálat a jelentését megküldte, amely a képviselıtestület részére kiosztásra került. A könyvvizsgálói jelentés
az 1996.évrıl készített zárszámadás rendelet-tervezetet a fent
említett bevételi és kiadási fıösszeggel elfogadásra javasolja
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a képviselı-testületnek, a zárszámadás a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen készült.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke hozzászólásában elsıként az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról kívánt néhány szót szólni.
Mint látható a mérleg fı összege 715 E forint, nyilván való,
hogy ezzel együtt az összes eszköz állomány is ennyi. Az elızı
év hasonló idıszakához képest 97 E forint növekedést mutat.
A források arányát vizsgálva elmondható, hogy a város saját
forrásának aránya az összes forráson belül növekedett, csökkent a hosszú lejáratú hitelek aránya. Ebbıl a megközelítésbıl
a város pénzügyi helyzete nem romlott, hiszen növekedett a vagyona, ezen belül a források is kedvezıen alakultak.
Az elmúlt évben pénzforgalmi szempontból elég nehéz helyzetben
volt a város, átmenetileg hitel felvételre kényszerültek, de
év végére ez a pénzforgalmi szorító helyzet elég jól oldódott,
hiszen jelentıs pénzmaradvánnyal sikerült az évet zárni.
Összességében elmondható, hogy mind pénzügyi, mind vagyoni
helyzet szempontjából az önkormányzat helyzete kedvezıen alakult, nincs annyira rossz helyzet, mint ahogy azt háromnegyed
évvel ezelıtt érzékelni lehetett.
Az eszközök összetételének oldaláról vizsgálva a zárszámadást
látható, hogy elég sok a pénzügyi eszköz és elég jelentıs a
pénzügyi befektetések aránya, azonban a konkrét kézzel fogható
tárgyi eszköz állomány csökkent a korábbiakhoz képest. Várhatóan ez a késıbbiekben változni fog, hiszen a tervek között
szerepel különbözı fejlesztések, beruházások végrehajtása,
amelyhez állami támogatásokat kívánnak igénybe venni, ennél
fogva az eszköz állományt konvertálják, aminek pozitív hatásait a lakosság is jobban fogja érzékelni.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság az önkormányzat 1996. évi
költségvetés zárszámadását 1.170.705 e forint bevétellel
1.118.918 e forint kiadással javasolja a képviselı-testületnek
elfogadni.
Császárné Gyuricza Éva arra kérdezett rá, hogyan változott az
eszközök szerkezete, ugyanis eladásra kerültek azok az ingatlanok, amelyek feltehetıen alacsonyabb értéken voltak nyilvántartva, mint annak a piaci értéke. Elképzelhetı, hogy e miatt
nıt az eszközök végösszege?
Katona Lajos bizottsági elnök a kérdésre válaszolva elmondta,
mint azt a fenti hozzászólásában is elmondta, az elmúlt évben
pénzforgalmi szempontból nehézségek támadtak a finanszírozás
szempontjából, fıleg az év elején különbözı szükség intézkedések megtételére kényszerültek.
Bevételt növelı intézkedés volt például a helyi adórendszernek
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a reformálása, valamint ide tartozott az is, hogy az ingatlanok és tárgyi eszközök számbavétele után a használaton kívül
lévı ingatlanok értékesítésre kerültek, ezáltal kamatot tudtak
megkímélni, illetve az értékesítésbıl származó bevétel a késıbbiek folyamán különbözı fejlesztésekre kerül visszaforgatásra.
Összességében 97 millió forinttal nıt az eszközállomány, ezen
belül a tárgyi eszközök állománya valóban csökkent kb. 50-60
millió forinttal, ami egyrészt az amortizáció miatt, másrészt
az értékesítésekbıl következet be. Ugyanakkor ezzel arányosan
nıtt a pénzeszközök állomány, illetve a befektetett pénzügyi
eszközök is jelentıs mértékben nıttek.
Tehát összességében az önkormányzat eszköz állománya nıt,
amely fıleg pénzben jelent meg.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az
elmúlt idıszakban a város hitel állománya is kedvezıen alakult, jelenleg 5 % alatti éves kamatú hitelekkel rendelkezik a
város, továbbá tartós betétbe is tudtak bizonyos pénzösszeget
elhelyezni.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester felkérte a képviselı-testületet az önkormányzat 1996.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1997./...../KT.számú rendeletét
az önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı
urat az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
/ Dr. Kovács Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık
száma 14 fı. /
Megyeri László aljegyzı elmondta, Czibulka György alpolgármesteri tisztségérıl történı lemondásából következıen a polgármester úr javaslatára a képviselı-testület Várfi András urat
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választotta meg alpolgármesternek. Ezzel egyidıben a testület
döntött arról, hogy az alpolgármester havi tiszteletdíja
28.000 Ft-ban kerüljön meghatározásra.
E változás miatt vált szükségessé a rendelet módosítása.
Kérdés, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem hangzott el, így a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1997./..../Kt. számú rendeletét
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl,
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosításáról
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló módosított
11/1996./V.29./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta a rendelettervezetet.
Megyeri László aljegyzı tájékoztatásként elmondta, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása miatt szükséges a helyi szociális rendeletnek a módosítása
is. A képviselı-testület a márciusi ülésén elsı fordulóban már
megvitatta a rendelet módosítás szükségességét, koncepció
szintjén elfogadta a módosításokat. Jelen ülésre az elfogadott
koncepciónak megfelelıen kidolgozott rendelet-tervezet került
beterjesztésre.
A szociális törvénybıl adódóan az alábbi lényegesebb módosításokat kellett a helyi rendeleten végrehajtani.
Új elemként kerül bevezetésre a vakok rendszeres szociális segélye, amely 5 fıt érint a városban. Új elem az aktív korú nem
foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, valamint a lakásfenntartási támogatás megállapításának és folyósításának
szabályai.
A rendelet-tervezet a bizottsági koncepciók alapján még további szigorításokat is tartalmaz, mivel a képviselı-testület
döntése alapján minden olyan többlet terhet amely nem indokolt, azt le kell építeni, így például a rendszeres szociális
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segély esetében a havi összeg az eddigi nyugdíj minimum 90 %-a
helyett, 80 %-ban lesz meghatározva, illetve a lakásfenntartási támogatás esetében a rezsi költségnél az össz jövedelemnek
nem a 25 %-a lesz a minimum, hanem a 35 %-a. Ez nyilván a családok számára nehézséget fog jelenteni, de az önkormányzatnál
ez egyfajta takarékosság.
Új elemként kerül még bevezetésre, hogy a lakásfenntartási támogatást csak a főtési költségek csökkentésére is lehet kérni.
Amennyiben az összjövedelem 20 %-át meghaladja a főtési költség abban az esetben igényelhetı, de csak a főtési szezonra, 6
hónapra jár.
Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyénél a törvény megállapítja, hogy a nyugdíjminimum 70 %-a,
8.050 forint adható. Ebben az ellátásban részesülık számára a
helyi rendelet meghatározza a családsegítı központtal történı
együttmőködési kötelezettséget.
A rendszeres szociális lakásfenntartási támogatásoknál és az
aktív korú nem foglalkoztatottak esetében a rendelet szabályozza a juttatás idıpontját és módjának alakulását is.
A rendelet-tervezet 2. § elsı mondatát annyiban javasolta pontosítani, miszerint " A R. 21. § rendelkezései helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek", illetve a jelenleg hatályban lévı rendelet 27. § /2/ bekezdésében, illetve a 28. §-nál a
Szociális és Egészségügyi Bizottság meghatározás helyett Humánpolitikai Bizottság szöveg szerepeljen.
Uhrin Zoltánné a szociális csoportvezetıje további pontosításként javasolta, hogy a 4. § f. pontja második francia bekezdésénél a " c. pontja" szövegrész után az alapján szó szerepeljen.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Dr. Dávid Imre
polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a fentiekben elhangzott pontosítások figyelembevételével, alkossák meg
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló többször módosított
11/1996./V.29./Kt. számú rendeletet.
A rendelet-tervezet 1. számú mellékletét az elıterjesztı bizottságok által javasolt átlagos főtési hıigényő lakások kiadásainál meghatározott mértékekkel javasolta a testületnek
megállapítani.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangúlag egyetértve, 14 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1997./..../KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló
módosított 11/1996./V.29./KT. számú
rendelet módosításáról
A város sporthelyzetének áttekintése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a napirendi pont elıterjesztıjét a Humánpolitikai bizottság elnökét az elıterjesztés
szóbeli kiegészítésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság áttekintette a város sporthelyzetét, elemezték az egyes sportszakosztályok munkáját,- az elıterjesztés külön elemzi a Gyomai Futball Club a Gyomaendrıdi Barátság SE, a Judó Club,
Gyomaendrıd-Dévaványa Sakk szakosztály, Férfi Kézilabda Club,
Testépítı és Erıemelı szakosztály, valamint az Atlétikai szakosztálynak a munkáját.
Összességében megállapítható, hogy a Gyomaendrıdın egyesületi
szinten mintegy 450-500 gyermek és felnıtt sporttól. Az egyesületek saját szintjükön eredményesek, azonban a költségvetésben a sportcélra elkülönített összeg elég kevés az eredményes
mőködéshez. A költségvetés tervezése során, annak szorító
helyzetére való tekintettel 1.581.000 forintot fogadott el az
önkormányzat a sport szakosztályok támogatására.
A bizottság megítélése szerint a jövı évben ettıl lényegesen
magasabb támogatást kell majd sportcélra elkülöníteni.
Ezen felül a bizottság elismerte különösen a feltörekvı sportágaknak a munkáját, a Gyomaendrıdi Barátság SE-t, amely valószínőleg magasabb osztályba fog felkerülni, illetve külön megemlítette a Judó Club munkáját, valamint szintén felfutóban
van a Gyomaendrıd-Dévaványa Sakk szakosztály is.
Az önkormányzat költségvetésének szorító helyzete, valamint a
képviselı-testület legutóbbi döntése alapján augusztusig nincs
lehetıség plusz támogatások odaítélésére, azonban a bizottság
a határozati javaslatban megfogalmazta, hogy amennyiben ez a
két felkerül szakosztály feljut, akkor annak támogatására év
közben vissza kell térni.
A város sportvezetıi kérték az önkormányzatot, hogy sportlétesítmények helyzetét tekintsék át, ugyanis ezek a létesítmények
eléggé leromlott állapotban vannak, és a tulajdon jogviszony
sem tisztázott minden esetben. Nem tisztázott, hogy ki jogosult a létesítményeket használni, üzemeltetni.
A bizottság kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben
sporttal kapcsolatos pályázatokról értesül, akkor az érintet-
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teket értesítse, és lehetıség szerint a pályázatok kerüljenek
benyújtásra.
A városi sportcsarnok helyzetét elemezve a bizottság megállapította, hogy a sportcsarnok mőködtetésére az idei költségvetésben 3.736 e forint támogatást hagyott jóvá a képviselıtestület.
Elég sok gond, probléma van jelenleg a sportcsarnokkal elsısorban az épület állagát illetıen. Az aljzatbeton balesetveszélyessége és a vizes blokk nedvesedése okoz problémákat,
azonban a szakosztályokhoz hasonlóan ez év augusztusáig plusz
pénzösszeget az önkormányzat nem tud biztosítani a problémák
megszőntetésére.
A sportcsarnok mőködésének eredményességét szintén elismerte a
bizottság, és megköszöni az intézményvezetınek, hogy heti 1-1
órát biztosít az iskolák számára diáksportköri foglalkozások
céljára térítésmentesen. A diáksportkör az állami finanszírozása megszőnése miatt egyre nehezebb helyzetben van, ezért a
bizottság a határozati javaslatban állásfoglalt arról, hogy
augusztus hónapig a városi diáksport helyzetét átkívánja tekinteni a testnevelı tanárokkal és a sportvezetıkkel együtt.
A személyi feltételek tekintetében is problémák vannak a
sportcsarnokban, mivel egy egész mőszakos sportszervezıre lenne szükség, aki az adminisztrációs munkákat is elvégezné,
azonban plusz bérköltség biztosítására szintén nincs lehetıség.
A intézmény gazdálkodásához elengedhetetlen lenne egy számítógép vásárlása. Szakszerőbb, gyorsabb információkkal rendelkeznének, ha nem manuálisan végeznék az adatgyőjtést.
A bizottság kérte az intézmény vezetıjét, hogy augusztus hónapig próbálja meg a prémiumrendszert kidolgozni.
Amennyiben a költségvetésben lesznek felszabaduló források,
úgy esetlegesen ha a képviselı-testület is úgy ítéli meg, megpróbálnak a város sporthelyzetén javítani.
Balázs Imre képviselı kérte, hogy a Gyomaendrıdi Barátság SE
NB III. osztályba kerüléshez történı felkészülésre a második
fél évben 1 millió forint önkormányzati támogatást biztosítsanak az egyesületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, kétségtelen tény, hogy a
városi sport életre a jövıben több pénzt kellene szánni az önkormányzatnak, a mai költségvetés helyzetében azonban csak a
betervezett kereteken belül tudnak mozogni.
Azt is látni kell azonban, hogy egy bizonyos szinten a város
nem tud áldozni a sportra / amatırök./
Támogatta az elıterjesztı bizottság azon javaslatát, hogy minden sporttal kapcsolatos pályázati lehetıségeket ki kell használni, hiszen ez is függvénye lehet egy magasabb szintő osz-
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tályba történı sportolásnak.
További észrevétel, vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban
nem hangzott el, így dr. Dávid Imre polgármester felkérte a
képviselıket az elıterjesztett határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, - 14 igen - szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
Gyomaendrıd város sporthelyzetének áttekintése tárgyú elıterjesztést elfogadja,
és az alábbiakat határozza:
-a Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy
a Polgármesteri Hivatal útján dolgozza ki a
sportpályák - sportegyesületek üzemeltetése útján történı- használatának feltételeit, figyelemmel a tulajdonost és kezelıt illetı jogokra
és kötelezettségekre, továbbá az üzemeltetı
egyesület sajátos érdekei és széleskörő lakossági használat közötti összhang biztosítására.
-amennyiben a Polgármesteri Hivatal
értesül sporttal kapcsolatos pályázatokról, akkor az érintetteket értesítse. A
pályázathoz szükséges saját erıt az Önkormányzat vállalja.
-amennyiben a két felkerülı szakosztály magasabb osztályba feljut, úgy azok
támogatására év közben vissza kell térni
-a Városi Sportcsarnok plusz támogatási igényeire csak augusztusban tud viszszatérni az önkormányzat
-a képviselı-testület felkéri a városi Sportcsarnok vezetıjét, hogy 1997. augusztusáig a prémiumrendszert dolgozza ki
-a képviselı-testület utasítja a Humánpolitikai bizottságot, hogy 1997. au-
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gusztusáig tekintse át a városi Diáksport
helyzetét a sportvezetık és a testnevelı
tanárok bevonásával.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Hangya Lajosné bizottsági elnök
Babos Lászlóné intézményvezetı
A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Megyeri László aljegyzınek.
Megyeri László aljegyzı szóbeli ismertetésként elmondta, lényegében az intézményben bekövetkezett struktúra váltásból
adódó változások alapító okiraton történı átvezetésérıl van
szó.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a testületet hozzák meg
döntésüket az elıterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület vita nélkül, 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
164/1996./VII.4./KT. számú határozatával jóváhagyott
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratából a
következı részeket törli.
1./ pontból
a Fı út 3. számnál a ..." Fogorvosi
szolgálat"
a Szabadság tér 3. számnál a .." Házi gyermekorvosi
szolgálat"
1./ pontból a szervezeti egységek címszó alatti mondatot:
" Szülıotthon Gyomaendrıd, Hısök útja 57. szám"
1. a./ pontból a vezetıi munkakörök meghatározása
elsı bekezdését:
-" Szülıotthon vezetıje: osztályvezetı fıorvos"
3./ pontból a következı bekezdéseket:
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- " aktív kórházi fekvıbeteg ellátás TEÁOR
szám: 8511"
- / pl. ..." ápolónık, szülésznık" /
- " fı tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége a
- munkahelyi / étkeztetés / vendéglátás TEÁOR
szám: 5524"
szövegrész hatályát veszti.
A képviselı-testület az alapító okiratot az alaptevékenység változás miatt a következıkkel egészíti
ki:
Az 1. pontnál a
- Fürt S. u. 3. szám Járó beteg szakellátáshoz:
" Nıgyógyászat"
" Onkológiai gondozás és szőrés"
Határidı: azonnal
Városi Gondozási Központnál a szakmai vezetıi pótlékának felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökét az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetıje
a közalkalmazotti illetményrendszer változásakor a szervezeti
egységek vezetıinek vezetıi pótlékát 2 fı részére állapította
meg, melyhez 337.950 forintot igényelt.
Az intézményvezetı ezen igényének felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az intézmény hatályos SZMSZ szerint a
gondozási részleghez tartozó intézményegységek és feladatok
tekintetében nincs további vezetıi szint meghatározva, ezért
az intézménynél csak 1 fı vezetı gondozónı kaphat vezetıi pótlékot.
Ennek következtében a bizottságnak az volt az álláspontja,
hogy figyelemmel az intézmény jelenleg érvényes szervezeti és
mőködési szabályzatában foglaltakra, csak 1 fı vezetı gondozónınek javasolnak magasabb vezetıi pótlékot meghatározni.
Ahhoz, hogy újabb vezetıi szintek legyenek meghatározva, az
intézmény SZMSZ módosítása szükséges, amely azonban nem a
Pénzügyi és Gazdasági bizottság hatáskörébe tartozik.
/ Dr. Szendrei Éva képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
Tótka Sándor képviselı módosító indítványként javasolta, hogy
a napirendet vegyék le napirendrıl és az intézmény szervezeti
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és mőködési szabályzatának felülvizsgálatát utalják vissza az
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak.
Megyeri László aljegyzı hangsúlyozta, amennyiben a képviselı
úr javaslatát támogatja a képviselı-testület, úgy nem az Ügyrendi és Jogi bizottságnak kell visszautalni, hanem a Humánpolitikai bizottságnak, ugyanis ágazatilag ez a bizottság kompetens az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyására. Tekintettel a képviselı-testület azon döntésére,
amelyben elrendelte, hogy költségvetést érintı többlet igényt
nem nyújtható be, így ebben a kérdésben is csak augusztus hónapot követıen, a költségvetés felülvizsgálata során lehetne
visszatérni. Ennek megfelelıen a Pénzügyi és Gazdasági bizottság javaslatát tartotta célszerőnek támogatni.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a bizottság
által beterjesztett határozati javaslat elfogadása nem zárja
ki annak lehetıségét, hogy önálló indítványként az illetékes
bizottság az intézmény SZMSZ-t felülvizsgálja.
Dr. Dávid Imre polgármester kompromisszumos javaslatként javasolta a Pénzügyi és Gazdasági bizottság javaslatát elfogadni,
és ezzel egyidejőleg kérjék fel a Humánpolitikai Bizottságot
az intézmény SZMSZ felülvizsgálatára.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke tekintettel a
bizottság igen sokrétő feladatkörére kérte, hogy a képviselıtestületnek az önkormányzati intézmények szervezeti és mőködési szabályzatainak felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó
hatáskörét az Ügyrendi és Jogi Bizottság hatáskörébe utalják
át.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a hozzászólások során
elhangzott javaslatokat, véleményeket, arra kérte a testületet, hogy elsıként Tótka képviselı úr módosító javaslatáról
döntsenek, amely szerint a képviselı-testület a Városi Gondozási Központnál a szakmai vezetıi pótlék felülvizsgálata tárgyú elıterjesztést vegye le napirendrıl és ezzel egyidejőleg a
Városi Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
felülvizsgálatát utalja vissza az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak.
A képviselı-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal,
6 ellen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/1997./IV.24./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Gondozási Központnál a szakmai
vezetıi pótlék felülvizsgálata tárgyú elıterjesztést leveszi napirendrıl, és ezzel
egyidejőleg a Városi Gondozási Központ
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálatát visszautalja az Ügyrendi és
Jogi Bizottságnak.
Határidı: 1997. május 31.
Felelıs: Ügyrendi és Jogi Bizottság
A 120/1995./V.31./KT. számú határozat 2. pontjának hatályon
kívül helyezése
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Szendrei Évának
az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnöke elmondta, az elıterjesztésben arról van szó, hogy a képviselı-testület a fenti határozatában úgy döntött, hogy a városi Bölcsıdében járó gyermekek
után a szülık napi 100 Ft-ot fizessenek meg plusz térítési
díjként. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a bölcsıdei
ellátások térítési díja keretében külön fizetési tételként bevezetett gondozási díjat tartalmazó elıírás törvénysértı,
ezért Csepreg Város önkormányzata szociális rendeletének erre
vonatkozó részét megsemmisítette.
Bár az Alkotmánybíróság ezen határozata csak Csepreg városára
nézve kötelezı, azonban az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak az
volt a véleménye, hogy jobb ha "elébe" megyünk egy esetleges
alkotmánybírósági eljárásoknak, ezért javasolták a képviselıtestületnek, hogy helyezzék hatályon kívül a határozat ezen
részét.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl nem értett egyet
az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményével.
Hangya Lajosné bizottsági elnök részérıl kérdésként merült
fel, hogy akkor, amikor végre sikerült a bölcsıde tekintetében
egy viszonylag konszolidált helyzetet kialakítani, a szülık is
elfogadták a 100 Ft térítési díjat, van e értelme annak, hogy
ezt most megszőntessék.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök a felvetésre reagálva elmondta, az Alkotmánybíróság határozata szerint ez intézményi
térítési díj címén alkotmány ellenes, de ha a szülık úgy gondolják, hogy ezt a napi 100 forintot adományként, támogatásként megfizetik az intézménynek, akkor azt megtehetik, azonban
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intézménytérítési díj címén ennek az összegnek a fizetését az
önkormányzat nem írhatja elı.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı tájékoztatásként elmondta, hogy az intézményi bevételen és az állami normatíván felül
3.732 e forinttal járul hozzá az önkormányzat a bölcsıde mőködtetéséhez. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 20 fı ellátotti
létszámmal számolva, éves szinten egy gyermek 138.000 forintba
kerül az önkormányzatnak, míg a szülık által fizetett 100 Ft/
nap/ hozzájárulás éves szinten kb. 500 e forint bevételt jelent az intézménynek.
Lényegében a Polgármesteri Hivatal javasolta az intézménynek,
hogy a szülıvel kötött külön megállapodásban szakmai színvonal
javítására szolgáló önkéntes felajánlás címén kérjék a szülıktıl ezt az összeget. Véleménye szerint, amennyiben ez nem lesz
kötelezı, a szülık ezt az összeget nem fogják fizetni.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a jogszabályokkal ellentétes döntés megszüntetésével párhuzamosan meg kell
találni annak a módját, hogy ha nem kötelezı jelleggel, de más
jogcímen ezt az összeget továbbra is fizessék a szülık az intézménynek.
A vita lezárásaként felkérte a képviselıket döntsenek az elıterjesztett határozati javaslatról, miszerint a képviselıtestület a 120/1995./V.31./KT. számú határozat 2. pontját
1997. május 1 napjától hatályon kívül helyezi.
A képviselı-testülete a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 ellen
szavazattal és 5 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
120/1995./V.31./KT. számú határozat 2.
pontját 1997. május 1. napjától hatályon
kívül helyezi.
Határidı: 1997. május 1.
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
Bela Imréné intézményvezetı
Városi Családsegítı Szolgálat pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajos bizottsági elnöknek.
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Katona Lajos bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a
gyermekek védelmérıl készülı törvény tervezet minden településen kötelezıen kívánja elıírni a gyermekjóléti szolgálat létrehozását. Mivel ez a feladatkör szorosan kapcsolódik a Családsegítı szolgálat feladatihoz, ezért az intézmény megbízott
vezetıje a gyermekjóléti szolgálat beindításával kapcsolatos
költségek fedezetének támogatására kíván pályázatot benyújtani
a Népjóléti Minisztériumhoz, amelyhez saját erı biztosítása
szükséges.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a pályázat benyújtásának
szükségességét nem vitatta, azonban - egyrészt a saját erı
biztosítása miatt, másrészt ha létrejön ez a szolgálat ezt mőködtetni kell, illetve mivel elıre nem tudható, hogy a jövıben
az állam ezt a feladatot hogy fogja finanszírozni, - nem tartotta idıszerőnek a pályázat benyújtását. Véleményük szerint a
törvény hatálybalépését követıen kell erre vissza térni.
Pál Jánosné az intézmény megbízott vezetıje a bizottság elnök
által elmondottakat annyiban kívánta kiegészíteni, hogy idıközben a törvény tervezetet a Parlament elfogadta november 1-i
hatályba lépéssel. Elképzelhetı, hogy jövı évben is lesz ilyen
pályázati lehetıség, de ezt csak akkor tudjuk meg, ha kiírásra
kerülnek a jövı évi pályázatok.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság által elıterjesztett határozati javaslattal,- miszerint a képviselı-testület a Városi Családsegítı Szolgálat
Népjóléti Minisztériumhoz benyújtandó pályázatát ne támogassa,- felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Családsegítı Szolgálat Népjóléti
Minisztériumhoz benyújtandó pályázatát nem
támogatja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd B/4 termálkúttal kapcsolatos kérdések felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pont elıterjesztıjének
a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökének tá-
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volléte miatt felkérte Nagy Pál bizottsági tagot néhány szóban
ismertesse az elıterjesztést.
Nagy Pál képviselı, bizottsági tag elmondta, mint ismeretes a
Frigyláda Kft kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a volt
Háziipar Irodaépületének helyén kialakítandó szálloda termálvíz igényének biztosítása érdekében. A kérelmet a képviselıtestület helyben hagyta, ugyanakkor utasította a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a termálkút vízhozamának, a megkötött termálvíz szolgáltatási szerzıdéseknek a felülvizsgálatára és a prioritási sorrend megállapítására.
A bizottság a prioritási sorrendet a határozati javaslatban
leírtaknak megfelelıen javasolja kialakítani.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítve az elhangzottakat elmondta, az 1983-ban végzett mérések alapján a kút 400 l/ perc
vízhozamával szemben jelenleg a kút vízhozama 265 l/perc.
1990-tıl lényegesen a vízhozam nem csökkent, évente kb. 10 l/
perc csökkenéssel lehet számolni évente.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság javaslata szerint a termálkút vízhasznosítása az alábbi sorrendben kerülne
meghatározásra.
Az elsı és legfontosabb a Közkifolyó, majd a Liget-fürdı, Kemping, Frigyláda Kft. ülıfürdı, Sportcsarnok fürdés, Sportöltözı fürdés, Hıhasznosítás, Frigyláda Kft. használati melegvíz,
Körös Szálló, ÁFÉSZ büfé, Halászkert, WC. Természetesen ez azt
jelenti, hogy amennyiben a termálkút vízhozamával gondok jelentkeznének, úgy a sorrendben hátulról kezdve kell a felhasználókat leválasztani.
A sorrend kialakításán felül a bizottság arról is tárgyalt,
hogy átkell tekinteni a termálkút felújításának várható költségét, élettartamát, és a kút hasznosításából befolyó pénzöszszegbıl alapot kell képezni a szükséges felújítás, illetve
esetlegesen új kút fúrása költségeinek fedezetére. Ennek kidolgozása a pénzügyi számítások elvégzése rövid idın belül meg
kell hogy történjen.
Dezsı Zoltán a helyi Fidesz Polgári Párt vezetıje javaslata
szerint erre a célra egy alapítványt kellene az önkormányzatnak létrehozni, hiszen a lakosság is biztos hajlandó lenne támogatást nyújtani a termálvíz zavartalan biztosítása érdekében.
Dr. Dávid Imre polgármester a téma lezárásaként a bizottság
által elıterjesztett határozati javaslatot annyiban javasolta
kiegészíteni, miszerint a termálkút hasznosításának számszaki
áttekintése után az 1998. évi költségvetés készítésénél a be-
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folyt nettó pénzeszközökbıl képezzenek elkülönített alapot,
amit a termálkút karbantartására, felújítására esetleg egy új
kút fúrására használnak fel.
Kérte a képviselıket, hogy a hozzák meg döntésüket az elhangzott javaslattal kapcsolatban.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzat tulajdonában lévı B/4 termálkút vízfelhasználásánál az alábbi prioritási sorrendet alakítja ki:
1./ Közkifolyó,
2./ Liget-fürdı,
3./ Kemping,
4./ Frigyláda Kft. ülıfürdı
5./ Városi Sportcsarnok fürdés,
6./ Sportöltözı fürdés,
7./ Hıhasznosítás,
8./ Frigyláda Kft. használati melegvíz,
9./ Körös Szálló,
10./ Áfész Büfé
11./ Halászkert
12./ WC
A képviselı-testület a termálkút
hasznosításának számszaki áttekintése után
az 1998. évi költségvetés készítésénél a
befolyt nettó pénzeszközökbıl elkülönített
alapot képez, amely a termálkút karbantartására, felújítására esetleg egy új kút
fúrására kerül felhasználásra.
Határidı: azonnal, illetve az 1998. évi költségvetés
készítése
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
Templom és Soczó-zugi holtág iszapkotrása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökét, az elıterjesztés szóban történı kiegészítésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a két holtág iszapkot-
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rására a Gyomaendrıdi Holtági és Horgászegyesületek Szövetsége
az önkormányzat támogatásával pályázatot nyújtott be a halászati alapra, amelyen 5.380 e forintot nyert. Ez az összeg az
elvégzendı munka bekerülési összegének 60 %-ra elegendı, a
fennmaradó 40 %-ot a szövetségnek kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy a két holtági egyesület ezt nem tudja biztosítani, ezért az önkormányzathoz fordulnak anyagi támogatásért.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a téma megtárgyalása során
több szempont figyelembevételével úgy döntött, hogy javasolja
a képviselı-testületnek a holtágak iszapkotrásához 2 millió
forint elkülönítését, mint önkormányzati hozzájárulást. A további hiányzó, mintegy 1 millió forint a szövetségnek kell a
holtág parti telektulajdonosoktól összeszedni.
Az álláspont kialakítás során a bizottság figyelembe vette az
önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét, illetve azt, hogy
hasonló célra mekkora összeget különítettek el a költségvetésben.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság javaslata anynyiban tér el a Pénzügyi és Gazdasági bizottság javaslatától,
miszerint abban az esetben, ha a számla kiegyenlítése során a
bekerülés teljes összege nem áll rendelkezésére, úgy a 2 millió forinton felül további 500.000 forint biztosítására vállaljon kötelezettséget az önkormányzat.
Véleménye szerint, ha ezt a változatot fogadja el a testület
az a 2.500.000 forint hozzájárulás odaadását jelentené. A maga
részérıl a jelenlegi pénzügyi helyzetben erre nem látott lehetıséget, ezért mindenképpen a pénzügyi és gazdasági bizottság
javaslatát tartotta elfogadhatónak.
Balázs Imre képviselı a maga részérıl a Pénzügyi és Gazdasági
bizottság javaslatát támogatta, ugyanakkor kérte, hogy a
Csókási -zúg iszapkotrását is segítse elı az önkormányzat.
Czibulka György képviselı kiegészítve az elhangzottakat elmondta, ahhoz, hogy a Csókási-zug és egyéb belterületi holtágak iszapkotrása csak úgy tud pályázati pénzbıl megvalósulni,
ha szövetségbe tömörülnek és az önkormányzat által támogatva
közösen összefogva nyújtanak be pályázatot erre a célra.
Várfi András alpolgármester szintén a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javaslatát támogatta.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mindenképpen dicséretes
dolog, hogy a két holtág iszapkotrása céljából a Szövetség pályázatot nyújtott be, amelyen jelentıs összeget nyertek.
Mint ismeretes az ez évi költségvetésben ilyen célra nem különített el pénzösszeget az önkormányzat. A 2 millió forint önkormányzati hozzájárulást a Kecsegési holtág szivornya megépí-
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tésére elkülönített pénzalapból javasolja a pénzügyi bizottság
átcsoportosítani.
Megítélése szerint ezzel elindul egy olyan folyamat, amely a
város belterületi holtágainak tisztítását, környezetének javítását segíti elı, amelyhez a holtág parti telektulajdonosoknak
is bizonyos anyagi támogatással hozzá kellene járulni.
A hozzászólások során elhangzott vélemények figyelembevételével elsıként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát tette fel szavazásra, amely szerint a képviselı-testület egyetért
2 millió forint átcsoportosítással a holtág szakfeladatról a
Templom- és Soczó-zugi holtág iszapkotrására.
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 ellen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért az önkormányzat 1997. évi költségvetésében a holtág szakfeladatra elkülönített pénzösszegbıl 2 millió forint átcsoportosításával a Templom - és Soczózugi holtágak iszapkotrására.
Határidı: 1997. június 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd, Pásztor János utcai egyirányú forgalmi rend szükségességének megvitatása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a város
lakossága több alkalommal észrevételezte a Pásztor János utca,
illetve a Zrínyi utca egyirányú forgalmi rendjét, valamint a
Pásztor János utcában a piac környéki parkolási lehetıséget.
A piaci napokon / szerda, szombat / gondot jelet a parkolás,
ugyanis a piac területén kialakított parkoló kevésnek bizonyult, a gépkocsik a Pásztor J. út jobb oldalán kényszerülnek
leparkolni, akadályozva ezáltal a benzinkútra, illetve a
TITÁSZ-hoz való bejutást.
A Zrínyi úttal kapcsolatban a legnagyobb gondot az jelenti,
hogy a Pásztor János utca egyirányusítása miatt jelentısen
megnıtt a Zrínyi utcában a gépjármő forgalom, mivel ezen az
úton kénytelen a Fı útra visszakanyarodni. A Zrínyi út alapja,
minısége azonban nem erre a forgalomra lett kialakítva, nem
bírja el ezt a megnövekedett forgalmat. Bár a tehergépjármővek
ki vannak tiltva errıl az útról, de gyakran elıfordul, hogy a
tiltó tábla ellenére még is behajtanak.
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A szóban forgó utcák lakói írásos kérelmet nyújtottak be az
önkormányzathoz, amelyben kérték a Pásztor János utcában a
kétirányú forgalmi rend visszaállítását, aminek következtében
a Zrínyi utca terhelése jelentısen lecsökkenne.
A lakossági kérelemre a Polgármesteri Hivatal a Békés Megyei
Állami Közútkezelı KHT és a Rendırırs bevonásával helyszíni
vizsgálatot tartott az érintett utcában és látottak alapján,
valamint a jelenlévı Piac Iroda vezetıje, illetve Kovács Gábor
lakó véleményét figyelembe véve kialakították álláspontjukat,
amelyet a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elé
terjesztettek.
Lényegében két alternatívát tartottak megvalósíthatónak. Gyakorlatilag a kétirányú forgalmi rend visszaállításának nincs
elvi akadálya, azonban ezzel egyidejőleg tekintettel a piac
forgalmára az út mind két oldalán a " Várakozni tilos, illetve
a " Megállni tilos" KRESZ táblákat kell elhelyezni, amely intézkedéssel viszont nem oldódna meg a piac környékén történı
parkolás lehetısége.
Megoldási lehet még, hogy ideiglenesen fennmarad az egyirányú
forgalmi rend, a piac bejárata utáni jobboldali " Várakozni
tilos" táblát " Megállni tilos" táblára cserélnék. Ennél a
változatnál megoldódna a benzinkúthoz és a TiTÁSZ-hoz való behajtás problémája, viszont a Zrínyi utca terhelése továbbra
sem csökkenne.
A piac környékén történı parkolási lehetıséget mindenképpen
meg kell oldani, erre azonban anyagi fedezete nincs az önkormányzatnak, viszont komoly érdeklıdés van a piac szomszédságában lévı MATRÓZ Kft. területére bevásárló központ létesítése
céljából, amelynek esetleges megvalósulása megoldaná ezt a
problémát is. Az egyeztetı tárgyalások lefolytatásáig kompromisszumos megoldásként javasolta, hogy a forgalmi rend változásra augusztus hónapot követıen kerüljön sor.
Kovács Kálmán képviselı és mint Zrínyi utcai lakos hozzászólásában elmondta, annak idején az utca szilárd burkolattal való
ellátásához az érintett lakók 20.000 forinttal járultak hozzá,
amely nem egy ekkora forgalom lebonyolítására készült. Hiába
van a 40 km-es korlátozó tábla és a tehergépjármővek behajtását tiltó tábla, ennek ellenére rendszeres az autóbuszjárat az
utcában.
A Pásztor János utcában a kétirányú forgalmi rend bevezetésével a Zrínyi utca forgalma jelentısen lecsökkenne, habár a piaci napokon sok lesz az utcában a parkoló gépkocsi, de ezt még
jobban eltőrik az utca lakói, mint a megnövekedett tehergépjármő forgalmat.
A maga részérıl a második alternatíva szerinti változatot javasolta a testületnek elfogadásra.
Véleménye szerint a piactérnél a parkolási gond ideiglenes
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megoldására célszerő lenne felmérni, hogy a TITÁSZ mögött és a
vasút közötti önkormányzati területen hogyan lehetne parkolóhelyet kialakítani.
Czibulka György képviselı egyetértett a Pásztor János utcában
a kétirányú forgalmi rend bevezetésével.
A piac szomszédságában lévı Mol benzinkút sorsa várhatóan hamarosan rendezıdik a Mol 2000 kút megépítésével, így a jelenlegi kút területét vissza kapja a város ahol jelentıs nagyságú
szilárd burkolatú parkolóhelyet lehet majd kialakítani, illetve a gyalogjárdát a piactól a Vásártéri lakótelepig meglehet
hosszabbítani.
Knapcsek Béla képviselı a témával kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette.
A hozzászólások során nem esett szó a Pásztor János út Fı út
és piac bejárata közötti állapotáról, amely azért megy állandóan tönkre, mert az út csapadékvíz elvezetése nincs megoldva,
hiába kátyúzzák egy év után ugyan azon a helyen ismét tönkre
megy.
Újabb kátyúzásnak, aszfalt javításnak addig nincs értelme még
a vízelvezetését nem oldják meg.
A Zrínyi utcából azon gépjármőveket, amelyek behajtása a KRESZ
tábla szerint tilos, rendıri segítséggel ki lehetne zárni.
A Zrínyi utcának a Petıfi utca keresztezıdésében van egy olyan
szakasza, amely nincs megfelelıen lealapozva, ezt meg kell
csinálni.
Véleménye szerint elsı lépcsıben ezeket a javítási munkálatokat kellene elvégezni, majd ezt követıen visszatérni a Pásztor
János úton a kétirányú forgalmi rend kialakítására.
Kovács Gábor a Pásztor János utca lakója arra kérte a képviselı-testületet, hogy fogadják el a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság által beterjesztett határozati javaslatot.
Megfontolásra alkalmasnak tartotta Kovács Kálmán képviselı
azon javaslatát, miszerint fel kellene mérni, hogy a TITÁSZ
mögött és a vasút közötti területet ideiglenesen hogyan lehetne parkolás céljára kialakítani.
Javasolta, hogy a Pásztor János úton a kétirányú forgalmi rend
bevezetése után a kerékpár utat csak gyalogos forgalomra lehessen igénybe venni, ugyanis jelenleg a kerékpár úton zajlik
a gyalogos a kerékpáros, és a segédmotorkerékpáros forgalom,
ami igen balesetveszélyes.
Az utca lakói szeretnék kérni, hogy amennyiben a Mol kút sorsa
rendezıdik, úgy a lakótelep felıl a gyalogjárdát hosszabbítsák
meg a piac bejáratáig, hogy a gyalogosok biztonságosan tudjanak közlekedni.
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Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a hozzászólások során
elhangzott véleményeket a beterjesztett határozati javaslatot
az alábbiak szerint javasolta elfogadásra.
A képviselı-testület egyetért a Pásztor János utcán a kétirányú forgalmi rend bevezetésével. A kétirányú forgalmi rendet a
Pásztor János úton készülı javítás és a jobbra kisívben kanyarodás ívsugarának átépítését követıen kell kialakítani. Ennek
megvalósulása esetén az utca mindkét oldalán megállni tilos
jelzés lép életbe. A parkolást a meglévı parkoló terület szervezett kihasználásával és a MATRÓZ Kft. területének felszabadításával kell megoldani. A kétirányú forgalmi rend bevezetéséig a piac bejáratától az út jobb oldalán a " Várakozni tilos
" KRESZ táblát " Megállni tilos " táblára kell cserélni.
A táblacsere határidejét 1997. árpilis 30, míg a forgalmi rend
változtatás határidejét 1997. augusztus 31. javasolta meghatározni.
Knapcsek Béla képviselı fontosnak tartotta, hogy a határozati
javaslatban szereplı intézkedésekkel párhuzamosan a Zrínyi utca és Petıfi utca keresztezıdésében is elvégezzék az útjavítást.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy az ez
évi költségvetésben útfelújításra lett pénzösszeg elkülönítve,
amelynek terhére a szóban forgó útjavításokat, kátyúzási munkákat el lehet végezni.
Dr. Dávid Imre polgármester a téma lezárásaként felkérte a
képviselıket, hozzák meg döntésüket a fent elhangzott határozati javaslatról.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 15 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Pásztor János utcán a kétirányú
forgalmi rend bevezetésével.
A kétirányú forgalmi rendet a Pásztor
János úton készülı javítás és a jobbra
kisívben kanyarodás ívsugarának átépítését
követıen kell kialakítani. Ennek megvalósulása esetén az utca mindkét oldalán megállni tilos jelzés lép életbe. A parkolást
a meglévı parkoló terület szervezett kihasználásával és a MATRÓZ Kft. területének
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felszabadításával kell megoldani. A kétirányú forgalmi rend bevezetéséig a piac
bejáratától az út jobb oldalán a " Várakozni tilos " KRESZ táblát " Megállni tilos " táblára kell cserélni.
Határidı: táblacsere: 1997. április 30.
forgalmi változtatásra: 1997. augusztus
31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Sárosi Textil Bt munkahelyteremtı támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajos bizottsági elnöknek.
Katona Lajos bizottsági elnök az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, mint ismeretes az önkormányzat tulajdonában lévı
Kisréti út. 27. szám alatt lévı volt óvoda épület használaton
kívül van. Az épület hasznosítására az önkormányzatnak voltak
különbözı elképzelései, amelyek ez idáig nem realizálódtak.
A használaton kívüli ingatlan megvásárlására a Sárosi Textil
Bt. jelentkezett, aki egy 20 fıt foglalkoztató termelı üzemet
kíván az épületben létesíteni. A Bt. nyilatkozata szerint a
jelenleg a pénzeszközeik nem teszik lehetıvé az ingatlan megvásárlását, ezért egyenlıre azt bérlet formájában vennék
igénybe, majd az üzem beindulását követıen rendeznék annak
megvásárlást.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság az ügyet megtárgyalta, és
tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak hosszú távú céljai
az ingatlanra vonatkozóan nincsenek, ezért javasolják az ingatlan értékesítését a Bt. által kért célra, ha a szerzıdésben
az alábbi garanciális feltételek teljesülnek.
Az önkormányzat az ingatlant használatba adja a Bt. társaságnak azzal, hogy a társaság 10-20 fıt folyamatosan köteles alkalmazni. E feltétel bekövetkeztével jogosult arra, hogy 1 évi
moratórium után az ingatlant megvásárolja és a vételárat
1.600.000 Ft+ÁFA-t 18 havi egyenlı részletekben megfizesse. A
szerzıdésben vállalt feltételek nem teljesülése esetén az ingatlan az akkori állapotában - úgy ahogy áll- visszaszáll az
önkormányzatra. A vevı által az ingatlanon végzett beruházás
értékét az eladótól nem követelheti, ha a szerzıdésben rögzített garanciális feltételek nem teljesíti.
Várfi András alpolgármester véleménye szerint mindenképpen támogatni kell az ilyen vállalkozói kezdeményezéseket, azzal
együtt, hogy a képviselı-testület feladata, olyan megfelelı
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jogi garancia kialakításáról gondoskodni, amit nem lehet kijátszani.
Dr. Dávid Imre polgármester a határozati javaslat utolsó elıtti mondatát az alábbiak szerint javasolta módosítani. " A vevı
által az ingatlanon végzett beruházás értékét az eladótól nem
követelheti."
Sárosi Józsefné a Bt. beltagja elkívánta mondani, hogy a társaság egy tisztességes vállalkozást kíván az épületben beindítani, amibıl a saját maguk és további 20 fı biztos megélhetését kívánják biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester a téma lezárásaként felkérte a
képviselıket, hogy az általa javasolt módosítás figyelembevételével az elıterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd, Kisréti út 27. szám alatti
ingatlant munkahelyteremtés céljára a
Sárosi Textil Bt./ Gyomaendrıd, Bocskai u.
16/1. / használatába adja azzal, hogy a
betéti társaság 10-20 fıt folyamatosan köteles alkalmazni.
E feltétel bekövetkeztével a Bt. jogosult arra, hogy egy évi moratórium után
az ingatlant megvásárolja és a vételárat
1.600.000.- Ft+ ÁFA 18 havi egyenlı részletekben az Önkormányzat részére megfizesse.
A szerzıdésben vállalt feltételek nem
teljesülése esetén az ingatlan az akkori
állapotában - úgy ahogy áll - visszaszáll
az Önkormányzatra.
A vevı által az ingatlanon végzett
beruházás értékét az eladótól nem követelheti.
A Képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozatban foglalt
feltételekkel összhangban a szerzıdést
kösse meg.
Határidı: 1997. május 31.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd, Bajcsy u. 103. sz.
gatlan értékesítése

- Bohák trafik - alatti in-

Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke kérte a
döntéshozatalból történı kizárását, illetve lehetıséget arra,
hogy néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket döntsenek a
képviselı asszony döntéshozatalból történı kizárásáról.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Dr. Szendrei Éva képviselıt kizárja a
Gyomaendrıd, Bajcsy u. 103. sz. - Bohák
trafik - alatti ingatlan értékesítése tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök és mint az ingatlan értékesítésében résztvevı szerzıdı felek által megbízott ügyvéd tájékoztatásként elmondta, a téma azért nem került az illetékes
szakbizottság ülésére, mert a bizottsági ülést követıen kereste fel a vevı, hogy a szóban forgó ingatlant megszeretné vásárolni. Az épület alatt lévı földterület azonban az önkormányzat tulajdonát képezi, így a szerzıdı felek között a jogügylet
addig nem jöhet létre, míg az önkormányzat nem nyilatkozik arról, hogy az ıt megilletı elıvásárlási jogával kíván -e élni,
vagy nem.
Amennyiben a képviselı-testület úgy ítéli meg, hogy a téma
hosszabb mérlegelést, bizottsági elıkészítést igényel, úgy
utalja vissza a szakbizottságnak, bár megítélése szerint az
elıterjesztéshez mellékelt adásvételi szerzıdés szerint a
szerzıdı felek között létrejövı jogügylet egyértelmő, megérthetı, így ennek ismeretében a képviselı-testület a mai ülésen
dönthet arról, hogy az elıvásárlási jogával kíván e élni, vagy
nem.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint az elıvásárlási jogáról nem kellene lemondani az önkormányzatnak, célszerő lenne
azt megvásárolni és azt követıen lebontani, ugyanis az épület

236

- trafik - elhelyezkedését figyelembe véve nagyban akadályozza
a Kis Bálint utcából kijövı gépjármőforgalmat, ezen kívül az
épület mellett megépült butiksor miatt ez a trafik semmiképpen
nem illik bele az utcaképbe.
R. Nagy János képviselı megerısítve a Bátori képviselı által
elmondottakat, szintén azt javasolta, hogy az önkormányzat vásárolja meg az épületet, majd azt követıen gondoskodjanak annak elbontásáról.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint is meg kell szüntetni azt az épületet, amely rontja a városképet.
Knapcsek Béla képviselı elmondta, a közlekedés és a városkép
szempontjából valóban rossz helyen van ez az épület, de véleménye szerint azért a területért lehetne esetleg többet tenni,
és majd a következı eladásnál realizálni ezt a dolgot, annál
is inkább mert a képviselı-testület az elmúlt ülésen moratóriumot léptetett életbe arra vonatkozóan, hogy ez év augusztusáig többletkiadással nem terhelik az önkormányzat költségvetését.
Nagy Pál képviselı azon képviselık véleményével értett egyet,
akik azt támogatják, hogy az önkormányzat éljen az elıvételi
jogával, és az adásvételi szerzıdés meghatározott vételárért
vásárolják meg az épületet.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke szintén támogatta a
hozzászóló képviselık véleményét, annak ellenére, hogy ez
plusz kiadást jelent az önkormányzatnak. Véleménye szerint egy
olyan kényszerhelyez állt elı, amit nem szabad elszalasztani a
városnak.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, hozzászólásokra az alábbi határozati javaslatot terjesztette elı.
A képviselı-testület él az önkormányzat tulajdonában lévı
Gyomaendrıd, Bajcsy u. 103. szám alatti 332 hrsz-ú telekingatlanra vonatkozó elıvételi jogával.
A képviselı-testület a határozati javaslattal egyetértve 14
igen szavazattal,- Dr. Szendrei Éva nem vett részt a szavazásban - az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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él az önkormányzat tulajdonában lévı
Gyomaendrıd, Bajcsy u. 108. szám alatti
332 hrsz-ú telekingatlanra vonatkozó elıvételi jogával.
Határidı: 1997. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Fehér József újságíró könyvkiadásának támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a napirendi pont elıterjesztıjét, annak szóbeli kiegészítésre.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta, Fehér József újságíró a megjelenı könyvéhez kért támogatást az önkormányzattól.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolta a képviselıtestületnek, hogy az újságíró könyvének megjelentetését erkölcsileg támogassa, azonban az önkormányzat költségvetésének
helyzetére figyelemmel anyagi támogatás nyújtását a bizottság
nem javasolta.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta a bizottság
által beterjesztett határozati javaslatot, miszerint a képviselı-testület Fehér József újságíró tervezett válogatásának
megjelentetését erkölcsileg támogatja, a megjelentetéshez
szükséges segítséget az elıterjesztésnek megfelelıen megadja.
A képviselı-testület a kiadvány megjelentetéséhez anyagi támogatást nem nyújt.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete Fehér József újságíró tervezett válogatásának megjelentetését erkölcsileg támogatja, a megjelentetéshez szükséges segítséget az elıterjesztésnek megfelelıen
megadja.
A képviselı-testület a kiadvány megjelentetéséhez anyagi támogatást nem
nyújt.
Határidı: 1997. december 31.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Közigazgatási Hivatal észrevétele
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Megyeri László aljegyzınek.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal kifogást támasztott a képviselı-testület
379/1996./XII.19./ Kt. számú határozatával szemben.
A jegyzıkönyvi megfogalmazás szerint a testület határozatban
fogadta el a temetıi szolgáltatások díjtételeit. A Közigazgatási hivatal álláspontja szerint a díjtételeket rendeletben
kell szabályozni. A határozatban szereplı megfogalmazás valóban nem pontos, mert a módosított 11/1991./X.30./Kt. számú
rendelet szerint a temetıi szolgáltatások díjtételeit a
szolgálató és az igénybevevı megállapodása határozza meg. A
kezelı általa alkalmazni kívánt díjtételeket tájékoztatás és
tudomásulvétel végett terjesztette a testület elé, amelyet a
képviselı-testület tudomásul is vett. Ezek alapján a testület
fenti számú határozatát az elıterjesztett határozati javaslat
szerint kell korrigálni.
A 355/1996./XI.28./KT. számú határozattal szemben támasztott
kifogás lényege, hogy a Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint a bérleti jogviszony felmondására nem Államigazgatási határozatot kell hozni, hanem a Ptk. szabályait kell alkalmazni.
Tehát nem a fellebbezési jogot, hanem a bíróság elıtti megtámadhatóságot kell az ügyfél számára biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, amennyiben
egyetértenek az elıterjesztett határozati javaslattal, úgy azt
fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/1997./IV.24./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
379/1996./XII.19./KT. számú határozatát
visszavonja, és a temetıi szolgáltatások
1997. január 1. napjától alkalmazandó díjtételeit az 1996. december 19-én szereplı
testületi elıterjesztés szerinti tájékoztatást tudomásul veszi.
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Határidı: azonnal
2./

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
355/1996./XI.28./KT. számú határozatát
visszavonja és ezzel egyidejőleg
Gyomaendrıd Város Polgármesterének azon
nyilatkozatát, melyben Jelena Imre
Gyomaendrıd, V. ker. 76. szám alatti lakos
bérleti jogviszonyát felmondja, helybenhagyja.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
tájékoztatja Jelena Imre Gyomaendrıd, V.
ker. 76. szám alatti lakost, hogy a bérleti jogviszony helyreállítását kérheti a
Szarvasi Városi Bíróságnál.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete utasítja
a polgármestert, hogy a lakáscserével kapcsolatos
további végrehajtási eljárást a Szarvasi Városi Bíróságnál kezdeményezze.
Határidı: 1997. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

Pedagógus szolgálati lakás kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnöként röviden ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, jelen esetben két
pedagógus vár lakásproblémájának megoldására. László Gabriella
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanára jelenleg az
Apponyi u. 24/B. szám alatti rendırségi tulajdonú lakásban lakik. A rendırség július 1-tıl igényt tart a lakásra, így a tanárnı részére lakást kell biztosítani.
Davidovics László és felesége akik a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola tanárai ez idáig a Bajcsy úton lévı iskolai kollégium épületében lévı szolgálati lakásban laktak. Azonban az
önkormányzat a kollégium épületét értékesítette, így a tanárházaspár lakásproblémáját szintén
meg kell oldani.
A Humánpolitikai bizottság a kérelmeket megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy László Gabriella részére az Október
6. ltp. B/8. szám alatt lévı szolgálati lakást utalja ki 1997.
július 1-tıl.
Davidovics László és felesége részére pedig a bizottság java-
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solja a jelenleg Weigert László és felesége által bérelt
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/I/2. szám alatti szolgálati lakás kiutalását augusztus hó 1. napjától.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslat 1./ és
2./ pontjáról külön külön hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület a határozati javaslat 1. pontját 13 igen
szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kiutalja László Gabriella magyar-angol
szakos tanár részére a Gyomaendrıd, Október 6. ltp. B/8. szám alatti pedagógus
szolgálati lakást 1997. július 1-tıl mindaddig, míg munkaviszonya a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolával fennáll.
Határidı: 1997. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A képviselı-testület a határozati javaslat 2. pontját 13 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kiutalja Davidovics László és felesége pedagógusok részére a Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 23/I/2. szám alatti pedagógus szolgálati lakást 1997. augusztus 1-tıl mindaddig, míg munkaviszonyuk a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı
Iskolával fennáll.
Határidı: 1997. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyoma-Nagylapos megszüntetett vasúti pályatest újrahasznosítására vonatkozó bejelentés
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, mint
ismeretes a képviselı-testület az elmúlt ülésén döntött arról,
hogy a Gyoma-Nagylapos felhagyott vasúti pályatest újrahasznosítási kötelezettség teljesítése határidejének 1998. december
31-ig történı meghosszabbítását kéri a Gyomaendrıdi Földhivatalnál.
Az elsı fokú földvédelmi hatóság a határidı hosszabbításra vonatkozó kérelemnek helyt adott.
Kérte a testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tájékoztatólag elıterjesztett bejelentést szíveskedjenek
tudomásul venni.
A képviselı-testület a Gyoma-Nagylapos megszüntetett vasúti
pályatest újrahasznosításáról szóló bejelentést egyhangúlag
tudomásul vette.
Térségi Európa Nap rendezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Várfi András alpolgármestert néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Várfi András alpolgármester elmondta, az április 10-i ülésen
már volt szó arról, hogy Térségi Európa Nap rendezésére nyílik
lehetıség, amelyet Szarvas város polgármestere és képviselıtestülete kezdeményezett. A résztvevı települések
Kunszentmárton, Szarvas, Gyomaendrıd, Szentes, és Mezıtúr, valamint Hunya, Öcsöd, Békésszentandrás, Csabacsőd, Örménykút és
Kardos. Az Európa Nap megrendezéséhez az anyagi fedezetet az
Európa Bizottság a PHARE programból biztosítja, mintegy 30.000
ECU-val, amely kb. 6 millió forintnak megfelelı összeg. Ezen
felül a résztvevı településeknek biztosítani kell 10 % saját
erıt, ami szponzori támogatásokból elıteremthetı.
Az rendezvény egyik haszna lenne, hogy a külföldiek megismernének bennünket, és nyugat-európai partnereket találhatunk.
Az Európa Nap díszvendége lesz Gönc Árpád Köztársasági Elnök,
valamint az Európai Közösség tagállamainak nagykövetei.
Kérte a tisztelt képviselı-testületet, hogy az általa beterjesztett határozati javaslatot fogadják el, miszerint a képviselı-testület támogatja, hogy városunk részt vegyen a Térségi
Európa Nap szervezésében, valamint az október 3-i napon megfelelı kiállítással mutassa be városunk értékeit.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, tudomása szerint legutóbb Sátoraljaújhelyen került megrendezésre
Európa Nap, ahol az ottani diákok is igen szép számmal szerepeltek. Véleménye szerint célszerő lenne, ha a Polgármesteri
Hivatal illetékes csoportja tájékozódna arról, hogy milyen
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kulturális programok vetélkedık, stb. voltak ezen a rendezvényen, hogy annak alapján a helyi tanulók feltudjanak készülni
és színvonalasan tudjanak szerepelni az október 3-i Térségi
Európa Napon .
Hozzászólás, vélemény a napirenddel kapcsolatban nem hangzott
el, így Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/1997./IV.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja, hogy Gyomaendrıd Város részt
vegyen a Térségi Európa Nap szervezésében,
valamint az 1997. október 3-i napon megfelelı kiállítással mutassa be a város értékeit.
Határidı: 1997. október 3.
Felelıs: Várfi András alpolgármester
A határozat meghozatala után Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontja alapján a Fellebbezések tárgyú elıterjesztéseket a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja meg.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd az ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Megyeri László
aljegyzı

Hanyecz Margit
hitelesítı

Tótka Sándor
hitelesítı
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