Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. június 26-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester

Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, R. Nagy
János, Dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla
képviselık
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Tóth Bálint a gyomaendrıdi Rendırırs parancsnoka,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervek képviselıi,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıit, az intézmények
vezetıit és valamennyi megjelentet. Külön köszöntötte Tóth Bálint r. fıhadnagy urat a helyi Rendırırs új parancsnokát, aki
elsı alkalommal vesz részt a képviselı-testület ülésén.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt az ülésen 16 képviselı. Knapcsek Béla és Nagy Pál képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte
Várfi András és Czibulka György képviselı urakat.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- Mint ismeretes az ivóvízminıség javítását célzó címzett támogatással megvalósuló beruházásra 396 millió forint címzett támo-
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gatást nyert a város négy éves elosztásban. 1997. évre 56.881 e
Ft, 1998. évre 120.000 e Ft, 1999. évre szintén 120.000 e Ft és
2000. évre 99.014 e Ft.
Az Önkormányzat a Szeghalmi Kistérségi Vízmőre történı csatlakozással megvalósuló beruházásra nyújtotta be a támogatási igényt,
azonban mindenki elıtt ismert, hogy számunkra a Mezıberény felıli Maros- hordalékkúp vízbázisra való csatlakozás a kedvezıbb
minden szempontból.
Ez a megoldás egy évvel korábban megvalósuló és megközelítıleg
200 millió forinttal olcsóbb beruházást jelentene. Mivel a címzett támogatás a beruházás összegének 50 %-a, így a másik 50 %
biztosítása is 100 millió forinttal kevesebb költséget jelentene
a városnak. A probléma ennél a megoldásnál, hogy a Környezetvédelmi Felügyelıség, mint a vízbázis védelmére kijelölt hatóság
elsı fokon elutasította a Maros-hordalékkúpra történı csatlakozás iránti kérelmet. Többszöri egyeztetés után azonban úgy tőnik
sikerül a hatósággal kompromisszumra jutni, és a város megkapja
a vízjogi engedélyt, így még ebben az évben sor kerülhet a beruházáshoz szükséges anyagok megszerzésére, és várhatóan 1998-ban
egészséges ivóvízhez juthat a város lakossága.
Az elsı három évre tervezett 296 millió forint remélhetıleg elegendı lesz, amihez a városnak ugyanennyi összeget kell hozzátenni. Ennek az összegnek a 20 %-át Vízügyi Alapra benyújtott pályázatból próbálják meg biztosítani, az összes költségnek a 20
%-át a Területfejlesztési Alapból, és mintegy 40 millió forintot
az un. Vízbázis védelmi pályázatból.
Az igényelt támogatásokkal a városra jutó 60-80 millió forint
már kezelhetı lesz, amelyet három év alatt kell letenni.
- Június 18-án került sor a " Hármas-Körös" Kistérségi Társulás
alakuló ülésére. Az ülésen jelen volt társulásban részt vevı települések polgármester, jegyzıje. A Megyei Önkormányzat részérıl
Dr. Pelcsinszky Boleszláv alelnök, Gyomaendrıd Város önkormányzata részérıl Dr. Dávid Imre polgármester, Csorba Csaba jegyzı,
Katona Lajos és Dr. Valach Béla képviselı urak.
Bízott abban, hogy a társulásban részt vevı önkormányzatoknak
sikerül megtalálni azokat a pontokat, amelyekben együtt tudnak
mőködni és a térség vonzáskörzetét erısíteni tudják.
- Június 19-én Ópusztaszeren részt vett a Dél-Alföldi Régió /
Békés, Csongrád és Bács-Kiskun Megye / ünnepélyes alakuló ülésén.
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- Személyes találkozás kapcsán kérelemmel fordult Bánfi Ferenc
r. dandártábornok úrhoz a Gyomaendrıdi Rendırıs létszámának 6
fıvel történı bıvítése, valamint egy terepjáró gépkocsi biztosítása ügyében. A rendırırs kapitánysággá történı felfejlesztésre
csak úgy kerülhet sor, ha annak a személyi, tárgyi feltételei
adottak lesznek.
- A Gyomaendrıdi Vállalkozásfejlesztési aliroda vezetıi állására
beérkezett pályázatok elbírálása várhatóan július 15-ig fog megtörténni.
- A város vezetése, a pénzügyi csoport vezetıjével folyamatosan
figyelemmel kiséri a város költségvetésének alakulását. Áttekintésre került, hogy melyek azok az intézmények, amelyek idıarányosan túllépték a költségvetési keretet.
- Az elızetes egyeztetetések alapján várhatóan augusztus 8-án
kerül sor a Városi Szakrendelı Intézet ünnepélyes átadására.
- Tájékoztató jelleggel elmondta, hogy eddig 26 pályázatot nyújtott be a város. A pályázatok össz költsége 996 millió forint,
az igényelt támogatás összege 30-70 % között van.
A képviselı-testület a legutóbbi ülésén döntött arról, miszerint
az Enci irodaház épület hasznosítási céljának megjelölése elıtt
szükségesnek látja elkészíteni a város középtávú koncepcionális
fejlesztési tervét. Ennek elıkészítésével a képviselı-testület a
polgármestert bízta meg.
A képviselı-testülettıl kapott feladat megvalósítása érdekében
szükségesnek látja a Polgármesteri Hivatalnál egy településfejlesztési menedzser alkalmazását. Ezzel kapcsolatban tárgyalást
folytatott Mile Erika településfejlesztési technikussal, aki jelenleg a Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Környezetvédelmi Karán másodéves levelezı hallgató.
Az İ feladat lenne az önkormányzat által benyújtott pályázatoknak az összefogása, a térség területfejlesztési koncepciójának
elkészítése.
Amennyiben sikerül egyezségre jutni, úgy július 1-tıl megkezdené
a munkát.
Elképzelés van arra, hogy a következı évtıl a terület és városfejlesztési menedzsmen alkalmazásával járó anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtésére pályázatot nyújtanak be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz.
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Befejezésként el kívánta mondani, hogy polgármesterré történı
megválasztása óta úgy érzi, Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszonnyal sikerült az addig felhıtlennek nem mondható
kapcsolatot rendezni. A kapcsolat mára elérte azt a szintet,
amivel indulni kellett volna az országyőlési képviselıvé történı
megválasztása idején. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok elbírálásánál, információ biztosításánál igen sok segítséget
kaptunk a képviselı asszonytól, ennek eredményeként ebben az évben már 470 millió forint körüli összeget nyert a város különbözı pályázatokon.
A mai ülés napirendi pontjai között szereplı szakképzı iskolák
összevonása tárgyú elıterjesztést a képviselı asszony véleményezte, az összevonást mint tényt elfogadta, és támogatta, véleménye szerint egy jól elıkészített, megalapozott döntés-tervezet
kerül a képviselı-testület elé.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat és a bizottság
elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dávid István képviselı elmondta, az elmúlt testületi ülésen interpellált a Szarvasvégi temetıben szemétgyőjtı konténer elhelyezése ügyében. A konténer elhelyezésére a mai napig nem került
sor. Kérte az illetékesek intézkedését.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke az alábbiakról
tájékoztatta a jelenlévıket.
A képviselı-testület a 250.000 Ft-os Ifjúsági alapra benyújtható
pályázat kiírására és elbírálására vonatkozó hatáskörét a Humánpolitikai bizottságra ruházta át. Az Ifjúsági alap felhasználása
az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésére szolgál. A pályázat feltétele, hogy legalább fél éve sikerrel mőködjön a pályázott program.
A beérkezett pályázatokat a bizottság az alábbiak szerint bírálta el.
Gyomai Szülıföld Baráti Kör 35.000 Ft, Erıemelı Klub 10.000 Ft,
Gugolya János 10.000 Ft, Majorett csoport 40.000 Ft, Városi
Könyvtár, Közösségi Ház, Tájház mesemondó programja 15.000 Ft,
Kézmőves tábor 60.000 Ft, Gól-suli Alapítvány 80.000 Ft.
Scherk László gyomaendrıdi lakos pályázatát,- amely a kajak-kenu
sportágak meghonosítására irányul- a bizottság nem támogatta az
egyesület hivatalos, Cégbíróságon történı bejegyzéséig.
Lakossági felvetés alapján kérte, vizsgálják meg annak lehetıségét, hogy az útiköltség visszatérítés kifizetésére lehetne egy
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TB kifizetı helyet kialakítani az új rendelıintézetben.
Csorba Csaba jegyzı az elhangzottakra reagálva elmondta, a szemétgyőjtı elhelyezésével kapcsolatban történt intézkedésrıl a
holnapi nap folyamán írásban tájékoztatást fog kapni a képviselı
úr.
A Sherk László által kezdeményezett kajak-kenu egyesület cégbírósági bejegyzése folyamatban van, ismeretei szerint július 11én lesz az egyesület alakuló ülése.
A Tb. kifizetıhely kihelyezésével kapcsolatban fel fogják keresni a Társadalombiztosítási Igazgatóságot.
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke tájékoztatásként elmondta, a helyi cigány lakosok közül jó néhányan részt
vettek a Szeghalmon megrendezett Cigány Kisebbségi Sportnapon,
ahol igen szép eredményeket értek el.
Dr.Dávid Imre polgármester gratulált a sportnapon elért eredményekhez.
További napirend elıtti hozzászólás nem lévén a meghívóban szereplı napirendet az alábbi szerint javasolta kiegészíteni.
17./ Hevesi Nagy Anikó festımővész lakáskérelme
18./ Városi Bölcsıde vezetıjének vezetıi megbízatásának meghoszszabbítása
Kérte a képviselı-testületet, hogy az ülés napirendjét az általa
javasolt kiegészítéssel szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, - 16 igen - szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.
1./
2./
3./

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1997. évi
költségvetésének módosítása
A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
szóló helyi rendelet megalkotása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
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4./

5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./

12./
13./

14./
15./
16./
17./
18./

ellátásokról szóló rendelet módosítása
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskola és a 617.számú Ipari
Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
összevonása, az összevont intézmény alapító
okiratának elfogadása
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatói pályázatának elbírálása
Tourinform Iroda beszámolója
MOL 2000-es töltıállomás létesítése
Körösök-Völgye Közhasznú Társaság tagsági
jogviszonya
A Békés Megyei Vízmővek Rt. cégjogi helyzete
Apolló Mozi létszám-racionalizálása
Városi Piac bérbe adására kiírt pályázattal kapcsolatos szakértı bizottság megalakításának tudomásulvétele
Járdaépítés és javítás
Bajcsy út végén lévı nyárfaerdı kitermelésére, újratelepítésére kiírt
pályázat
Demeter Ilona területvásárlási kérelme
Gubucz József szolgálati lakás kérelme
Vállalkozói övezet létrehozása
Hevesi Nagy Anikó festımővész lakáskérelme
A Városi Bölcsıde vezetıje vezetıi megbízatásának meghosszabbítása
Határidı: azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt kérte a testület tagjait, hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról készült jelentésrıl hozzák meg döntésüket.
A 130/1997./IV.10./számú vásártéri területbıl ingatlan értékesítése benzinkút létesítésére tárgyú jelentést annyiban kívánta
módosítani, miszerint a RUHRSTEIN-HUNGÁRIA Kft. a tegnapi nap
folyamán az ingatlan megvásárlására tett ajánlatát visszavonta,
ennek megfelelıen az adásvételi szerzıdés megkötésére nem kerül
sor.
Az ingatlan vonatkozásában tárgyalásokat kezdeményeztek az ARAL
cég képviselıivel, mivel a növekvı forgalom, a vásártér ottani
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részének rendezettsége, valamint városképi szempontból is fontos
lenne, ha a város azon területén egy benzinkút épülne.
A 167/1997./IV.24./számú helytörténeti kiállítás megrendezéséhez
anyagi támogatás biztosítása tárgyú jelentéssel kapcsolatban elmondta, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által megküldött
megállapodás szerint 130.000 Ft-ért vállalnák a kiállítás megrendezését, azonban egy évet követıen az egész helytörténeti
anyagot saját tulajdonukként kívánják elvinni. Az Igazgatóság
ezen szándékáról a kiállítási anyag tulajdonosaival a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola igazgatójával és szakértık bevonásával
további tárgyalásokat kell majd folytatni.
Kérte a képviselıket, hogy a jelentést az általa elmondottak figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal a jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
151/1997./IV.24./, 153/1997./IV.24./,
158/1997./IV.24./, 167/1997./IV.24./,
171/1997./V.29./, 176/1997./V.29./,
177/1997./V.29./, 180/1997./V.29./,
184/1997./V.29./, 194/1997./V.29./,
195/1997./V.29,. 196/1997./V.29./,
197/1997./V.29./, 199/1997./V.29./,
364/1997./XII.19./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1997. évi költségvetésének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta a rendelettervezetet.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a jelenleg
vitatott 1700 ha földterület jogtalan használóitól a bérleti díj
behajtása jelenleg hol tart, ugyanis a bevételek között ez az
összeg nem szerepel.
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani,
hogy mindaddig, amíg a vitatott földterület tulajdonjoga nem
rendezıdik, a beszedett bérleti díjakból keletkezı bevételt az
önkormányzatnak nem szabad felhasználni, azt külön számlán kell
kezelni, ezért nem jelenik meg az összeg a bevételeknél.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel 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 egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1997./..../KT. számú rendeletét
az önkormányzat 1997. évi költségvetésérıl szóló
4/1997./III.10./KT. számú rendelet módosításáról
A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Szendrei Évát az Ügyrendi és Jogi bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület
elızı ülésén már tárgyalta a rendelet-tervezetet, az elızıhöz
képest a jelenlegi tervezet elég sok változást tartalmaz, aminek
az az oka, hogy a Békés Megyei Környezetvédelmi Felügyelıség
olyan részletes, érdemi észrevételt tett a tervezettel kapcsolatban, amelyeket figyelembe kellett venni és azoknak megfelelıen a tervezetet át kellett dolgozni.
Az Ügyrendi és Jogi, valamint a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az átdolgozott rendelet-tervezetet ismételten
megvitatta és mind két bizottság elfogadásra javasolja.
Megyeri László aljegyzı néhány szóban ismertette, a Környezetvédelmi Felügyelıség, mint szakhatóság észrevételeit, kifogásait a
tervezettel kapcsolatban.
A 2. § kiegészül egy /2/ bekezdéssel, amely szerint a rendelet
hatálya nem terjed ki a vagyonvédelmi célokat szolgáló intenzív
hangjelzéssel üzemelı riasztó berendezésekre. Az értelmezı rendelkezésekben a fogalom meghatározásoknál javasoltak kerültek
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beépítésre. A jogszabályban meghatározott határértékeket tartalmazó táblázatokat a környezetvédelmi felügyelıség javasolta kivenni, ugyanis a jogszabályban meghatározott határértékektıl nem
térhetnek el, az önkormányzat csak a zajkibocsátási határértékeket szigoríthatja.
Az elızı tervezetben az engedélyezési rendelkezéseknél is voltak olyan szabályozások, amelyeket a szakhatóság javasolt kihagyni, mivel azokat a magasabb szintő jogszabály rendezi.
Lényeges változás, hogy a szabálysértési rendelkezések helyébe
zajvédelmi szabályok megsértésének következménye meghatározás
került, illetve a szakbizottságok javaslatára került beszabályozásra, hogy amennyiben egy éven belül ugyanazon bejelentıtıl második és minden további megalapozatlan panasz bejelentése esetén
a zajmérés költségeinek 50 %-a bejelentıt terheli.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a rendelet megalkotásának nem az a célja, hogy a fiatalok éjszakai kulturált szórakozását korlátozzák, hanem egy keretet szabjanak a kulturált
szórakozásnak. Bízott abban, hogy a rendeletben szabályozott
elıírásoknak fokozottan érvényt tudnak szerezni.
További hozzászólás nem lévén felkérte a testületet a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen - szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1997./.../KT. számú rendeletét
a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló
16/1996./IX.16./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre
nek.

polgármester átadta a szót Csorba Csaba jegyzı-

Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület a legutóbbi
ülésén döntött arról, miszerint a személyes gondoskodást nyújtó
intézményekben az ellátás iránti kérelemmel és az ellátás igénybevételével kapcsolatos hatáskört július hó 1. napjától az in-
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tézmény vezetıkhöz utalja ki. A Humánpolitikai bizottságra háruló feladat jelentıs növekedése tette szükségessé a hatáskör kiutalását.
A képviselı-testület döntésének megfelelıen a beterjesztett rendelet-tervezet rendeleti szinten szabályozza a kérelem benyújtásával és a felvétellel kapcsolatos lehetıségeket.
Hozzászólás, vélemény a tervezettel kapcsolatban nem hangzott
el, Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül 16 igen szavazattal megalkotta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1997./.../KT. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı
térítési díjakról szóló 16/1996./IX.16./KT. számú rendelet
módosításáról
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola és a 617.számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola összevonása, az összevont intézmény alapító okiratának
elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Kóris Györgyné oktatási fıelıadót néhány szóban ismertesse a törvényben elıírt, a két
szakképzı iskola összevonásában érintett intézményeknek és szervezeteknek az összevonással és az összevont intézmény elnevezésével kapcsolatos véleményeit.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó elmondta, a közoktatási törvény
elıírja, hogy a fenntartónak egy intézmény átszervezése elıtt ki
kell kérni az érintettek véleményét.
A törvényi elıírásnak megfelelıen a két szakképzı iskola összevonásáról az iskolák közalkalmazotti közösségeinek, az iskolaszékeknek, a diákönkormányzatoknak, valamint az iskolákban mőködı szakszervezeteknek a véleményeit kérték ki. A vélemények egyhangúlag egyetértettek az összevonás tervezetében leírtakkal.
Tekintettel arra, hogy szakképzı intézményekrıl van szó, az intézményeken kívül a Békés Megyei Agrárkamara, a Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Kézmőves Kamara véleményét is ki kellett
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kérni.
Az iskolában oktatott közismereti tárgyak miatt szükség volt a
Pedagógia Intézet véleményét is kikérni.
Békés Megye Fıjegyzıjének véleménye szerint a két iskola összevonásával a meglévı és a térséget szolgáló szakmai értékek jelentısén nem sérülnek. Az intézmények összevonását a megyei fejlesztési tervvel nem tartotta ellentétesnek.
Az elıterjesztett határozati javaslatban az összevonással kapcsolatos valamennyi szükséges döntés megfogalmazásra került. Lényeges része a határozati javaslatnak az összevont intézmény
alapító okirata, amit a döntéshozatallal egy idıben kell elfogadni a testületnek.
A képviselı-testület döntését követıen további feladat lesz,
hogy az érintett minisztériumokat - Földmővelésügyi minisztériumot és Munkaügyi minisztériumot - tájékoztassák a képviselıtestület döntésérıl.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta,
amennyiben a képviselı-testület a két iskola összevonása mellett
dönt, úgy az összevont iskola alapító okiratát is el kell fogadni.
A félreértések elkerülése miatt kívánta elmondani, hogy a határozati javaslat V., pontja, amely R. Nagy Jánosnak a jogutódlással megszőnı 617. sz. Ipari iskolának igazgatójának magasabb vezetıi megbízatásának visszavonásáról szól, nem azt jelenti, hogy
a közalkalmazotti jogviszonya fog megszőnni. Az új iskola keretein belül ugyan úgy fog tovább dolgozni, csak az igazgatói megbízatása szőnik meg.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskolák összevonásából
megmaradt pénzeszközt elsıdlegesen az ipari iskola udvarán kézilabda pálya megépítésére kell felhasználni, amelyhez esetlegesen
anyagi segítséget lehetne kérni az iskola szomszédságában lévı
Katolikus Általános Iskolától, így mind két iskola tanulóinak
biztosítva lenne a sportolási lehetıség.
A késıbbiek folyamán egy tornaterem megépítésén kell gondolkodni, amennyiben erre lesz pályázati lehetıség azt ki kell használni.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta,
személy szerint voltak bizonyos kétségei az összevonással kapcsolatban, azonban látva az intézményeknek és szervezeteknek a
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véleményeit, megnyugtató az az egyöntető összhang, amely szerint
mindenki támogatja, és egyetért az iskolák összevonásával.
R. Nagy János képviselı, mint a 617.sz. Ipari iskola igazgatója
elmondta, valamennyi intézmény és szervezet elfogadta a két iskola összevonásának tényét, azonban ennek ellenére az ipari iskola tantestületében aggodalmak merültek fel az ipari képzés jövıjét illetıen. Ez az aggodalom némiképp érhetı a tantestület
részérıl, hiszen valahol vesztesnek érezhetik magukat, ugyanakkor az elıterjesztés sem tartalmaz garanciát az ipari képzés
megmaradásával kapcsolatban, de természetes az, hogy az összevonásnál a képviselı-testületnek ez a szándéka, hiszen a beszélgetések ennek szellemében folytak.
Kérte az összevont iskola majdani igazgatóját, hogy az új iskola
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának összeállításakor úgy járjon el, hogy ez a mellérendeltségi viszony tükrözıdjön, ez megnyugtató lenne az ipari iskola tantestülete számára is. Természetesen ezt követıen mind két tantestületnek egy cél érdekében
- a szakképzésért - kell dolgozni.
Elkívánta még mondani, hogy 1991-ben amikor megépült az új ipari
iskola nem volt biztosítva a gyakorlati oktatóterem, tornaterem,
kollégium, étkezési és egyéb lehetıségek. Lényegében az elmúlt
idıszak alatt csak az ipari képzés gyakorlati bázisát sikerült
kiépíteni, más feltételek megteremtésére az iskolának nem volt
lehetısége. Az összevonással a feltételek javulni fognak az ipari képzésben, azonban maga a szakképzés a jövıben is pénzt fog
igényelni, pénzbe fog kerülni a városnak. Kérte a képviselıtestületet, hogy ezt kísérje figyelemmel és biztosítsa a helybeli szakképzés versenyképességének lehetıségét a környezı városok
szakképzı intézményeivel szemben.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, kétségtelen, hogy bizonyos
mértékig egyéni érdekeket esetleg érdekhatárokat érint a két iskola összevonása, azonban az ipari és mezıgazdasági szakképzés
meglétét, annak színvonalát nem érintheti.
Azt látni kell, hogy elsıdlegesen nem pénzügyi gondok miatt, hanem a jövıbeni kedvezıbb gazdálkodás, az oktatási munka minısége
és a minıség anyagi hátterének biztosítása érdekében
szükséges
a két iskola összevonása.
A téma lezárásaként felkérte a képviselı-testületet hozzák meg
döntésüket az elıterjesztett határozati javaslatról.
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX sz. törvény 102.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a középfokú szakképzı intézményeit a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskolát valamint a
617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolát átszervezi.
I./

1997. augusztus 01. napjával a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı
Iskolához csatolja a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolát.
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola általános jogutódjának a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı
Iskolát jelöli ki.
Határidı: 1997. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

II./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola megszüntetı okiratát a következıkben határozza meg:
Megszüntetı okirat
Költségvetési szerv neve:

617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola
Gyomaendrıd, Selyem u. 124.
szám

Székhelye:

Felügyeleti szerve:

Gyomaendrıd Város Önkormányzata
Képviselı-testülete
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Megszüntetı szerv neve:

Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete

Megszüntetés idıpontja:

1997. augusztus 1.

Jogutódja:
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép
és Szakmunkásképzı Iskola
Gyomaendrıd, Hısök út. 40. sz.
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXVIII. törvény 90. § c. pontja alapján került
sor.
Határidı: 1997. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
III./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az összevont intézmény nevét
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola
elnevezéssel határozza meg.

IV./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete névváltozás
és feladatnövekedés miatt a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola
161/1996.(VII.04.) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát 1997. augusztus 01. hatálylyal az alábbiak szerint módosítja.
1./

Az intézmény neve:Bethlen Gábor Mezıgazdasági és
Ipari Szakképzı Iskola
Székhelye:
5500 Gyomaendrıd, Hısök útja 40.

2./

Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei:
oktatási épület:
Gyomaendrıd, Selyem út 124.
kollégiumi épületek:
Gyomaendrıd, Fı út 222.
Gyomaendrıd, Hısök útja 63.
ipari tanmőhely:
Gyomaendrıd, Fı út 81/2.
1. sz. tanüzem:
Gyomaendrıd, Dévaványai
út
2. sz. tanüzem:
Gyomaendrıd,
Körösladányi út
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3./

Az intézmény alapítója:
Békés Megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
Alapítás idıpontja: 1966.

4./

Általános jogutódja a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı Intézet és Cipıipari Szakközépiskolának.

5./

Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete

6./

Az intézmény típusa:
- szakiskola
-

középfokú oktatási intézmény
kilenc, tizedik általános mőveltséget megalapozó évfolyammal és szakképzı évfolyamokkal, mely lehet a szakma jellegétıl függıen egy,
kettı vagy három évfolyamos

- szakközépiskola

kilenc-tizenkettı illetve kilenc-tizenhárom évfolyammal

-

7./

Az intézmény mőködési területe:
Gyomaendrıd város közigazgatási területe és körzete

8./

Állami feladatként ellátandó tevékenységek:
0110
Növénytermesztés és kertészet
5513
Kollégiumi ellátás
5523
Iskolai és kollégiumi étkeztetés
5524
Munkahelyi vendéglátás
8012
Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás
/szakközépiskola/
8022
Nappali rendszerő szakmai oktatás
8040
Felnıtt oktatás /szakoktatás/
-a Dévaványai önkormányzat Képviselıtestülete által alapított Dévaványa, Széchenyi u. 8. szám alatti kihelyezett tagozat
szakmai felügyelete

9./

Kiegészítı tevékenység:
Az intézmény rendelkezésére álló helyiségeket,
így a tantermeket, a tornatermet egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamra bérletbe adhatja.
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A bérbeadásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó munkát.
10./ Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az elıirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkezı önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzellátásáról a felügyeleti szerv gondoskodik,
költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen a felügyeleti szerv hagyja jóvá.
Teljes munkáltatói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja.
11./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik,
mőködéséhez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlan és helyrajzi száma:
Gyomaendrıd, Hısök útja 40.
Hrsz. 1602
Gyomaendrıd, Selyem út 124.
Hrsz. 3454
Gyomaendrıd, Fı út 222.
Hrsz. 1599
Gyomaendrıd, Hısök útja 63.
Hrsz. 1577
Gyomaendrıd, Fı út 81/2.
Hrsz. 6774
1. sz. Tanüzem
Hrsz. 14702/1; 14703
2. sz. Tanüzem
Hrsz. 0977/4
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem
idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
12./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az iskola igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette
a munkáltatói jogot.
Határidı: azonnal
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
V./

A jogutódlással megszőnı 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola igazga-
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tójának R. Nagy Jánosnak magasabb vezetıi megbízatását a Képviselı-testület 1997. augusztus 01.
napjával visszavonja.
Határidı: 1997. augusztus 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
VI./ Gubucz József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola igazgatójának
megbízatását az átszervezés nem érinti.
A Képviselı-testület utasítja Gubucz József igazgatót
-az átszervezésbıl adódó létszámváltozás szükségességét 1997. augusztus 15-ig jelentse a fenntartónak a költségvetési rendelet módosításának
érdekében
-az összevont intézmény SZMSZ-ét 1997. augusztus
31-ig készítse el és véleményeztetve nyújtsa be
jóváhagyásra a fenntartóhoz,
-a névváltozással összefüggésben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: létszámjelentés: augusztus 15.
SZMSZ benyújtása: augusztus 31.
Felelıs: Gubucz József igazgató
VII./
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt
az 1997. évi költségvetési rendelet módosítására.
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után Gubucz József az összevont intézmény igazgatója megköszönte a képviselı-testület bizalmát. Kétségtelenül nem lesz könnyő feladat az új iskola vezetése, lesznek gondok, problémák, azonban bízik abban, hogy sikerül olyan
nevelıtestületet felállítani, akik segítségére lesznek, és
együtt eredményes munkát tudnak folytatni.
Pályázat a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatói állására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az iskola igazgatói
állására pályázatot kellett kiírni, mert a jelenlegi igazgató
Ladányi Gáborné megbízatása 1997. július 31-én lejár.
A kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, a pályázó Ladányi
Gáborné az iskola jelenlegi igazgatója, aki egy igen szép, pedagógiailag megalapozott pályázatot nyújtott be.
A pályázatot a bizottság áttekintette, a bizottság tagjai elismerıen nyilatkoztak a pályázatról. Az iskola alkalmazotti közösségének 82,6 %-a elfogadta Ladányi Gáborné igazgatói pályázatát.
Megítélése szerint semmi akadálya nincs annak, hogy Ladányi
Gábornét az elkövetkezı 5 évre a képviselı-testület kinevezze a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatójává.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, gépelési hiba miatt az elıterjesztett határozati javaslatból kimaradt a "megbízza" szó, kérte a
képviselı-testületet, hogy a Humánpolitikai Bizottság által elıterjesztett határozati javaslatot az alábbiak szerint szíveskedjenek figyelembe venni.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatói feladatainak ellátásával
megbízza Ladányi Gábornét.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az adott körülményeket és
az adott gyermekanyagot figyelembe véve az elmúlt idıszakban
egyértelmően jó munkát végzett az igazgató nı és az ı vezetésével az iskola nevelıtestülete. Megfelelıen menedzseli az iskolát, sokat tett az oktatás és a nevelés javításáért, fogékony
az új dolgok iránt, különbözı pályázatok benyújtásán munkálkodott, és a NAT- hoz kapcsolódóan İ az aki vállalja az iskolában
a 9. és 10. osztály indítását.
A maga részérıl egyetértett Ladányi Gáborné kinevezésével.
Kérte a testület tagjait amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy azt a jegyzı úr által elmondottak figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Ró-

312

zsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon igazgatói feladatainak ellátásával megbízza Ladányi Gábornét.
A megbízás határozott idejő, 1997. augusztus 01-tıl 2002. augusztus 31-ig szól,
alapilletménye és vezetıi pótléka változatlan hagyásával.
Határidı: 1997. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Ladányi Gáborné megköszönte a képviselı-testület bizalmát. Megpróbál a képességeihez mérten dolgozni, a pályázatban megfogalmazott céljait igyekszik megvalósítani.
Tourinform Iroda beszámolója az 1997. I. félévi tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajosnak a
Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökének.
Katona Lajos bizottsági elnök röviden ismertette a bizottság témával kapcsolatos állásfoglalását.
A bizottság alapvetıen három dolog miatt vizsgálta meg az iroda
mőködését.
Az egyik, hogy az iroda létrehozásával egy új, a településünkön
tapasztalati adatokkal nem rendelkezı szolgáltatás került bevezetésre, a másik, hogy az iroda túl lépte a tervezett költségvetési keretet, végezetül pedig az iroda létrehozásával egy idıben
a testület kinyilvánította azon szándékát, miszerint a féléves
mőködés után szükségesnek látja megvizsgálni az iroda mőködését
és annak Kht-vé történı átalakítását.
Az eddigi tevékenységét figyelembe véve, egy eléggé ígéretes
"vállalkozás"ról beszélhetünk, hogy mennyire hagy mélyebb nyomokat a város életében azt ma még nem lehet megmondani. Aggasztó,
hogy az iroda félévre túl lépte a költségvetési keretet, tapasztalatok hiányában viszont elég nehéz volt megtervezni, hogy mekkora összegre lesz szüksége a mőködtetéshez, milyen plusz igények fognak felmerülni. Azt látni kell, hogy elsısorban nem a
folyamatos mőködés tekintetében lépte túl a költségvetését, hanem a beindulással kapcsolatos költségek miatt.
A Kht-vé történı átalakításról korainak tartotta a bizottság
dönteni, a jövı évi költségvetés tárgyalása elıtt szükségesnek
tartják az iroda helyzetét ismételten áttekinteni.
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Hanyecz Margit képviselı elmondta az iroda tevékenységérıl szóló
beszámolóban szerepel, hogy sajnálatos tény, hogy városunk nem
rendelkezik megfelelı mennyiségő és minıségő szálláshellyel.
Kérdése, hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni, milyen módon lehetne a szálláshelyek számán bıvíteni.
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a Tourinform
iroda megpróbált ez ügyben elmozdulni, jelenleg is mindent meg
tesz azért, hogy kiközvetítse a szálláslehetıségeket a városban.
A problémát az jelenti, hogy attól kezdve, hogy a kiadandó szálláshelyek száma, mennyiség, bérleti vagy használati díja bekerül
a nyilvántartásba, attól kezdve a szállásadónak adófizetési kötelezettsége keletkezik, amit nehezen akarnak elfogadni, ezért
inkább nem veszik igénybe az iroda segítségét.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, idıarányosan valóban túl
lépte az iroda a költségvetését, viszont úgy tőnik, hogy év végére a tervezet keretet tartani tudják.
Személy szerint az iroda eddigi tevékenységét úgy ítéli meg,
hogy a kitőzött célt teljesítette és bízik abban, hogy a jövıben
is teljesíteni fogja.
Azt tudomásul kell venni, hogy ez nem egy nyereséges tevékenysége a városnak, viszont a színvonalas vendéglátáshoz, a település
idegenforgalmi fejlesztése érdekében szükség van egy ilyen iroda
mőködtetésére.
Kérte a testületet, amennyiben egyetértenek az iroda tevékenységérıl szóló beszámolóban leírtakkal, a bizottságok által elıterjesztett határozati javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a
Tourinform Iroda beszámolóját elfogadja.
A képviselı-testület utasítja az iroda
vezetıjét különbözı bevételi források feltárásra / szponzori támogatások, pályázati lehetıségek kihasználása, közvetítıi díjak
stb. / a költségvetési támogatás csökkentése, illetve tervszinten történı tartása érdekében.
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A képviselı-testület az iroda Kht-vé
történı átalakításáról a döntést elnapolja
1997. november 30-ig.
A Képviselı-testület a novemberi ülésén
ismételten áttekinti az iroda helyzetét.
Határidı: folyamatos, illetve 1997. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Lizák Szilvia irodavezetı
MOL 2000 -es töltıállomás telepítéséhez szükséges területcsere
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a MOL Rt.
Hálózatfejlesztési Fıosztály vezetıjével és az Ingatlangazdálkodási Osztály munkatársával folytatott személyes megbeszélés után
úgy tőnik, hogy véglegesen eldılt a városunkban egy MOL 2000-es
töltıállomás létesítésének a sorsa. Az Rt. képviselıinek nyilatkozata alapján a szakhatósági engedélyezési folyamatok elhúzódása, illetve az Rt. ez évi beruházási fedezetének hiánya miatt a
tényleges kivitelezésre várhatóan 1998. tavaszán kerül sor.
A beruházás a korábban felajánlott önkormányzati ingatlanon /
jelenlegi gázcseretelep helye / kerülne megvalósításra, oly formában, hogy a területért cserébe az önkormányzat megkapná a meglévı töltıállomás területét a szükséges módon rekultiválva, csereszerzıdés keretén belül.
A rekultivált területen gépkocsi parkoló kerülne kialakításra.
Az itt kialakított, valamint a Matróz Kft. területén lévı területen kialakítandó gépkocsi parkolóval megszőntethetı lenne a
Pásztor János út parkolási gondja és visszaállíthatnák a kétirányú forgalmi rendet.
A személyes beszélgetéskor felmerült a kamionparkoló és a gépi
mosó telepítésének lehetısége. A kamionparkoló utólag nem látszik túl jó ötletnek, annak telepítésétıl el kellene tekinteni,
viszont a gépi mosó megvalósítása elengedhetetlenül szükséges
lenne.
A beruházás megvalósítása elıtt a Polgármesteri Hivatal feladata
lesz, hogy tájékoztassák az érintett utca lakóit a töltıállomás
létesítésének tényérıl.
Hozzászólás, kérdés észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban
nem hangzott el, dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag, 16 igen szavazat-

315

tal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
MOL 2000 -es töltıállomás létesítése érdekében az önkormányzat tulajdonában lévı 2178.,
2180. hrsz-ú ingatlanból kb. 1800 m2 területet elcserél a 2936/1. hrsz-ú, jelenlegi
töltıállomás területével. / 2420 m2 /.
A képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert a csereszerzıdés megkötésével,
melyben a jelenlegi töltıállomás rekultivációjáról külön kell megállapodni.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A Körösök-völgye Területfejlesztési és Területrendezési Közhasznú Társaságból való kilépés
Dr.Dávid Imre polgármester elmondta, megítélése szerint településünk kissé késve indult el a kistérségi társulásokban, figyelembe véve, hogy Dévaványa és környéke az 1990 évek elején már
megtette ezeket a lépéseket.
A kistérségi társulásba való belépés szükségessége az önkormányzatban is megfogalmazódott és szinte azonos idıszakban lett tagja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Tanácsnak, valamint a Mezıberényi székhelyő Körösök-völgye Területfejlesztési
és Területrendezési Kht-nak.
A Kht-ben részt vevı 11 település közül úgy tőnik, hogy egyértelmően Tarhos, Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Murony és
Gyomaendrıd ki kíván lépni ebbıl a társaságból, mivel nem találták meg az összhangot a közös feladatot, a közös célt. Ehhez
hozzájárul Mezıberény hegenómiára való törekvése is, amit részben el lehet fogadni.
Mindezeket figyelembe véve javasolta a képviselı-testületnek,
hogy 1997. június 30-ig jelentsék be a társaságból való kilépési
szándékát, ugyanakkor bízzák meg az üzletrész értékesítésével és
az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásával.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a polgármester
úr által elmondott indokok megállják a helyüket, amelyek alapján
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indokolt az önkormányzat kilépése ebbıl a társaságból.
Megítélése szerint a polgármester úrnak igen kemény tárgyalásra
kell felkészülni az önkormányzatot megilletı vagyonrész visszaszerzésének vonatkozásában. Azon túl, hogy az önkormányzat befizette a törzstıkéhez való hozzájárulást / 20 Ft/lakos /
jogszerint még a pályázaton elnyert összeg önkormányzatra esı
része is megilletné a várost, viszont nem sok esély mutatkozik
arra, hogy ehhez az összeghez teljes mértékben hozzájussanak.
A pénzügyi bizottság a téma megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy legalább a 330.000 forint törzstıkéhez való hozzájárulás és a gépek beszerzésére benyújtott pályázat saját erı biztosításához befizetett 481.980 forintot kell visszaszerezni a
városnak.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, dr. Dávid Imre
polgármester az alábbi határozati javaslat elfogadására kérte
fel a képviselıket.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jelentse be a Körösökvölgye Területfejlesztési és Területrendezési Közhasznú társaság
ügyvezetıjénél Gyomaendrıd Város Kilépési szándékát. A képviselı-testület az üzletrész értékesítésével és az elszámolással
kapcsolatos feladatok ellátásával bízza meg a polgármestert.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületet
bejelenti a Körösök-völgye Területfejlesztési és Területrendezési Közhasznú társaság
ügyvezetıjénél Gyomaendrıd Város kilépési
szándékát.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az üzletrész értékesítésével és az
elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásával.
Határidı: 1997. június 26.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Békés Megyei Vízmővek Rt. cégjogi helyzete
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Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az önkormányzat jelenlegi érdeke azt kívánja, hogy támogassa a Vízmővek Rt. megalakítását, részt vegyen az ujjónan alakítandó Rt-ben, hiszen az İ
együttmőködésükkel jut a város jó minıségő ivóvízhez.
Személy szerint kételyei voltak az Rt-bıl való kilépéssel kapcsolatban, hiszen a sajtóban is olvasható volt, hogy azok az önkormányzatok akarnak kilépni az Rt-bıl, akik egy-két éven belül,
- amióta a Vízmő Rt gondjai nincsennek lerendezve -, jutottak jó
minıségő ivóvízhez.
A Szindikátusi szerzıdés irat 3. " A közmővagyonnal való rendelkezési jog és a részvénytársaság alapításának , mőködésének fıbb
elvei " szakasz 3.2 b. pontja b/A verziója szerint az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a közmővagyon üzemeltetésére az Rt. megalakításának napján 2010. december 31-ig tartó
határozott idejő szerzıdést köt az Rt-vel, míg a b/B verzió szerint 25 éves határozott idıre szóló szerzıdést köt a közmővagyon
üzemeltetésére. Megítélése szerint az önkormányzat számára a b/A
verzió szerinti szerzıdés kötés volna a kedvezıbb.
A használatba adási/ vagyonkezelési szerzıdés fıbb tartami elemei iratban a szerzıdés célja, valamint a szerzıdés idıbeli hatálya szakaszoknál szintén az A verziókban meghatározottakat
tartotta az önkormányzat számára kedvezıbbnek.
Véleménye szerint egy ilyen határidı megjelölésével egy hosszabb
távú együttmőködés lehetıségét teremtenénk meg, mind az önkormányzat, mind pedig a Vízmő Rt számára.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a 2010-ig szóló határidı megjelölését indokolja az is, hogy a szavazati elsıbbséget biztosító
részvények adott esetben történı felosztása a mindenkori közmő
vagyonhoz, annak értékéhez kapcsolódik. Ennek megfelelıen 2010ig számtalan beruházás történhet és adott esetben 2010-ben lehetıség lesz arra, hogy ezt a szavazati elsıbbséget biztosító
részvények elosztását meg lehessen vizsgálni, hiszen nem mindegy, hogy a közgyőlésen a felügyelı bizottságban, az igazgatóságban milyen szavazati aránnyal képviselteti magát a város.
Tótka Sándor képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a "Létesítı határozat módosítása" irat VI. pontjában " A Vállalatot létesítı
önkormányzatok a Vállalat kötelezettségeiért kezesként felelnek"
meghatározás mit jelent.
Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, lényegében a tu-
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lajdonosnak valamilyen kezességet vállalnia kell a vállalat mőködése tekintetében. A kérdés egy kissé meghaladott, mivel jelen
esetben egy szerencsétlen folyamatról van szó, ugyanis egy meglévı állapotnak a kiigazítására vonatkozik ez a szerzıdés, hiszen már a részvénytársaságról beszélünk, és alapvetıen a részvénytársasággá való átalakulás és létrehozás a fı kérdés. A vállalattal kapcsolatos problémák rendezésére azért van szükség,
mert az Rt. alapítása nem volt szabályszerő, ennek megfelelıen a
Békés Megyei Tanács vállalatából egy más vállalati formát kell
létrehozni, és ebbıl kell egy részvénytársaságot létrehozni.
Lényegében a kérdés és a döntés a részvénytársaságra kell, hogy
irányuljon.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke számára
nem volt megnyugtató a jegyzı úr válasza, ugyanis ı ezt úgy értelmezi, hogy ebben az esetben a vállalatnak, a részvénytársaságnak a kötelezettségeiért kezességet vállal az önkormányzat,
ami azt jelenti mint egy betétei társaság beltagjának lenni.
Személy szerint ezt nem tartotta jónak, mert akkor miért létesítünk részvénytársaságot. Ha már egyszer részvénytársaság akkor
feleljen a saját vagyonáért és ne az önkormányzatok kezeskedjenek érte.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnöke elmondta, jelen esetben arról van szó, hogy van egy részvénytársaság amelynek a cégbejegyzési kérelmét jogértelmezési és
jogkoncepcionális okok miatt a Békés Megyei Cégbíróság elutasította.
Ugyan ezen az elven szervezıdı más részvénytársaságot, amelyet a
Kossuth Holding szervezett más megyében bejegyezték. Az egész
dolognak a kulcsa, hogy lehet közmővagyont apportálni az önkormányzatnak vagy nem lehet más vállalkozásba. Bizonyos értelmezések szerint apportálható, míg mások szerint nem.
Jelen esetben ez a jogközi állapotban lévı Vízmő Rt. egy jogos
állapotban szeretne kerülni, aminek az az útja, hogy az Rt-t valamilyen módon vissza kell alakítani vállalattá, mely vállalatnak rögtön át kell alakulnia részvénytársasággá, ahhoz, hogy az
alapítás szabályszerő legyen és a cégbíróságnál bejegyezzék.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, javasolta, hogy az önkormányzat csak a bevitt vagyon
erejéig feleljen a vállalat kötelezettségeiért, illetve a vagyon
üzemeltetésére 2010. december 31-ig kössön az Rt-vel
használatbaadási/vagyonkezelési szerzıdést.

319

Miután további észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolta a képviselıknek, hogy az elıterjesztés mellékletei között található " A Békés Megyei Vízmővek jogi helyzetének rendezését illetıen" címő iratot a hozzászólások során javasoltak kiegészítésével szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/1997./VI.26./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete áttekintette a Békés Megyei
Vízmővek Részvénytársaság cégbírósági bejegyzését megtagadó Cg. 0410-001417/26. sz.
cégbírósági végzést, és figyelemmel a közmővagyonra vonatkozó jogszabályok eltérı értelmezésére az alábbi határozatokat hozta
meg.

2./

Felhatalmazza Hosszú Szilárdot a Békés Megyei Vízmővek Rt. vezérigazgatóját, hogy az
1. pontban említett végzés ellen a Legfelsıbb Bírósághoz benyújtott fellebbezést legkésıbb 1997. június 30. napjával visszavonja.

3./

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Békés Megyei Vízmővek Részvénytársaságba apportként bevitt, külön okiratban megjelölt / könyvszerinti értékő / közmővagyonát a
fellebbezés visszavonása napjával a Békés Megyei
Víz-és Csatornamő Vállalattól elvonja, és azt saját könyveiben tartozik a továbbiakban nyilvántartani.

4./

A Békés Megyei Vízmővek Részvénytársaság
1993. január 1. napjától a fellebbezés viszszavonása napjáig terjedı idıre nézve 1997.
augusztus 31-ig a Vállalat vezetése az elszámolás mérleget tartozik elkészíteni.
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5./

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megerısíti, hogy az 1992. július 20-án jogerıre emelkedett Békés Megyei
Vagyonátadó Bizottság IV. 335/1992. számú
határozata alapján önkormányzati tulajdonba
került a Cg. 04.01 000808 Békés Megyei Vízés Csatornamő Vállalat kezelésében lévı állami vagyon, mely az érintett településeken
lévı közmő és nem közmő vagyonból állt. Még
a VÁB határozat megszületését megelızıen - a
VÁB határozat meghozatala érdekében - az Önkormányzat akként határozott, hogy a tulajdonába kerülı mőködtetı vagyont a Vállalat,
illetıleg átalakulása esetén a Részvénytársaság tulajdonába kívánja adni.

6./

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ezennel megerısíti, hogy korábbi döntésének megfelelıen a tulajdonába került nem közmővagyont a VÁB határozat jogerıre emelkedés napjával a Vállalat tulajdonába adta, mellyel a Vállalat jogszerően
gazdálkodott, rendelkezett. A Vállalat vagyona / mőködtetı vagyona / 1991. december
31-én 667.709.000,-Ft volt.
Figyelemmel arra a tényre, hogy a Vállalat,
illetıleg a bejegyzésre nem került Részvénytársaság 1993. január 1. és 1997. Június 30ig üzleti tevékenységet fejtett ki, a Vállalat mőködtetı vagyona - a bejegyzésre nem
került Békés Megyei Vízmővek Rt. 1996. december 31-i mérlegét alapul véve 1.059.421.000,-Ft, amelybıl Gyomaendrıd Város Önkormányzatát 4,186 % illeti meg / Ld.
Létesítı határozat Módosítása IV. pontját. /

7./

8./

A Vállalat vezetése a Vállalat 1997. június 30-i
állapotú vagyonát az elszámolási mérleg elkészítésével egyidejőleg 1997. augusztus 31-ig tartozik elkészíteni.

9./

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ezennel kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a Vállalat tulajdonába kerülı, a
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4. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokra
nézve a Vállalat tulajdonjoga az
ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék.
10./ Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ezennel elfogadja
és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a jelen Önkormányzati határozat 1. sz. mellékletét képezı
Szindikátusi Szerzıdés módosítását, a 3. sz. mellékletét képezı
használatbaadási-vagyonkezelési
szerzıdést, és a 4. sz. mellékletet képezı Földhivatalai kérelmet
az Önkormányzat képviseletében
aláírja azzal, hogy a Létesítı Határozat Módosításában megjelölt
tulajdoni hányadok még változhatnak, amennyiben a tulajdonosi
szerkezetben változás következne
be.
11./ Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülte ezennel már most kijelenti,
hogy a Vállalatot ismételten át kívánja
alakítani részvénytársasággá, ezért
felhatalmazza a Vállalat vezetését,
hogy a Vállalat átalakulási dokumentumait a Szindikátusi Szerzıdés Módosításában foglaltaknak megfelelıen 1997.
augusztus 31-ig készítse el.
12./ Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kijelenti, hogy
minden olyan korábbi a Békés Megyei Vízmővekkel kapcsolatos határozata, amely ellentétes lenne a
jelen határozattal, ezen határozat
elfogadásával hatályát veszti.
13./ Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelen Önkormányzati határozat 1. sz. mellékletét képezı Szindikátusi Szerzı-
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dés Módosítása 3. pontjának 3.2
alpontja /b/ bekezdését a b/A verzió szerint fogadja el.
14./ Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelen Önkormányzati határozat 3. sz. mellékletét képezı Használatbaadásivagyonkezelési szerzıdés fıbb tartalmi elemei iratban a szerzıdés
célja és a szerzıdés idıbeli hatálya címő pontokat az A verzió szerint fogadja el.
15./ Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Létesítı Határozat Módosítása VI. és VII. pontját az alábbiak szerint módosítja:
VI. A létesítı önkormányzatok kötelezettsége:
Gyomaendrıd város Önkormányzata a bevitt vagyon erejéig felel a Vállalat kötelezettségeiért.
VII. A Vállalat közmőhasználati joga:
Gyomaendrıd Város önkormányzat kijelenti, hogy kizárólagos vagy osztatlan közös
tulajdonosa a Vállalat mőködési területén
lévı vízi közmőveknek, így a Vállalat jogszerően köt üzemeltetési szerzıdést az Önkormányzattal. Az Önkormányzat kijelenti,
hogy az üzemeltetési szerzıdést a jelen Létesítı Okirat Módosítása aláírása napjától
számított 2010. december 31. napjáig köti
meg.
Az üzemeltetési szerzıdés tartalmazza a
közmővagyon használatával kapcsolatos szabályokat, az üzemeltetı javítási és karbantartási kötelezettségeinek megállapítását.
Határidı: 1997. július 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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/ Dr. Szendrei Éva képviselı elhagyta az üléstermet, a jelenlévık száma 15 fı. /
Apolló Mozi létszámracionalizálási terve
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselı-testületet,
hogy a képviselı-testület bizottságai által megtárgyalt és elfogadásra javasolt elıterjesztésrıl hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag, 15 igen szavazattal az elıterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/1997./VI.26./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Apolló Mozi racionális mőködése érdekében 1
fı létszámcsökkentés végrehajtására kötelezi
az intézményvezetıt 1997. július 1-tıl.
A Képviselı-testület a létszámcsökkentésbıl felszabaduló személyi juttatási elıirányzatot a kulturális ágazatban dolgozó
közalkalmazottak bérfejlesztésére használja
fel.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a létszámcsökkentéssel és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások megtérítésére vonatkozó pályázatot 1997. szeptember 30-ig a Békés Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálathoz nyújtsa be.
Határidı: a munkáltatói intézkedésre: 1997. július 1.
Felelıs: Csányi Istvánné intézményvezetı
Határidı: a pályázat benyújtására: 1997. szeptember
30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Apolló Mozinál 1997. évi létszámcsökkentés
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miatt az 1998. évi költségvetésben létszámzárolásból képzıdı elıirányzatból bruttó
100.000.-Ft-ot visszajuttat az intézmény részére alkalmi munkavállalók bérére és munkáltatót terhelı járulékára.
Határidı: az 1998. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Piaci pályázattal kapcsolatos szakértıi bizottság létrehozásának
tudomásulvétele
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület az
elmúlt ülésén döntött arról, miszerint pályázatot ír ki a piaci,
mérlegkezelési tevékenység bérbe adás útján történı hasznosítására. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntés elıkészítı
feladatok ellátására megalakítandó szakmai bizottság tagjainak
az alábbi személyeket javasolja.
Katona Lajos, dr. Valach Béla, dr. Hunya Miklós és Tímár János.
A bizottság tagjainak kiválasztásánál figyelemmel volt arra,
hogy a piac hasznosítása gazdasági és város üzemeltetési szempontból fontos kérdés, így mindegyik terület képviseletét biztosítani kell a bizottságban.
Felkérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a szakmai bizottság tagjainak személyére tett javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
175/1997./V.29./KT. számú határozatával kiírt pályázat elbírálására létrehozott ad hoc
bizottság / Katona Lajos, dr. Valach Béla,
dr. Hunya Miklós, Tímár János / megalakítását tudomásul veszi.
A Képviselı-testület utasítja Katona Lajost, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, mint a bíráló
bizottság tagját, hogy a bíráló bizottság döntésérıl a
Képviselı-testületet részletesen tájékoztassa.
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Határidı: 1997. június 30.
Felelıs: Katona Lajos bizottsági elnök
Gyomaendrıd járdaépítés és javítás igények és erre vonatkozó árajánlatok
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Bélát a Városfenntartó Bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a lakosság és a képviselık részérıl beérkezett igények, valamint a felmérések alapján a bizottság kialakította a járdák építési és javítási szükségességének megállapítására vonatkozó prioritási sorrendet.
Az ez évi költségvetési rendeletben a képviselı-testület erre a
célra 1 millió forint bruttó összeget irányzott elı, amely öszszeg a prioritási sorrend 1-4 helyén szereplı utcák járda építésére, javítására elegendı. / 642 m2 bekerülési összege bruttó
1.062.000 forint./
A prioritási sorrend 5-10 tételében szereplı építések és javítások bruttó 1.400.000 forint összegét más feladatról kellene átcsoportosítani.
A bizottság elismerve a 5-10 helyen lévı utcák járdajavításának
és megépítésének szükségességét is, javasolja a képviselıtestületnek, hogy a helyi utak felújítása szakfeladatról csoportosítson át pénzeszközt a járda javításra és építésre az elıterjesztésben leírtak alapján.
Ezen túlmenıen javasolja a bizottság, hogy több vállalkozót is
bízzanak meg a munkák elvégzésével, többek között azért, mert
eltérıek voltak az árajánlatok a különbözı munkafajtákra, illetve minden vállalkozónak ez egy referencia munkája lesz a késıbbiekre tekintettel.
Dr. Dávid Imre polgármester megkívánta jegyezni, hogy 1991. óta
együttvéve nem volt annyi járdajavítás, mint amennyit jelen
esetben a bizottság kezdeményez.
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy az útburkolatok javításával egy idıben, annak terhére esetlegesen a Kossuth utca
keresztezıdéstıl a vasútállomás felé vezetı szakaszán is elvégzik a járdajavítást.
A javítás, felújítás és új járdák építésének felmérését tovább
kell folytatni, hiszen a város külsı megjelenése az ide látogatók és az itt lakók életkörülményeinek javítása érdekében erre a
célra áldozni kell a városnak.
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Dávid István képviselı véleménye szerint fel kellene hívni a lakosság figyelmét arra, hogy az ujjónan megépített, vagy felújított járdákat óvják, védjék, takarítsák, megbecsülve használják,
hiszen az İ érdekük is, hogy a járdák rendben, karban legyenek
tartva.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett a Dávid képviselı úr által
elmondottakkal. Elsısorban a Közterület-felügyelıknek lenne a
feladata, hogy eljárjanak azon ingatlan tulajdonosokkal szemben
akik megrongálják, nehéz erıgépekkel összetörik a járdát.
Ezeket az ingatlan tulajdonosokat kötelezni kell, hogy saját
költségén a javítást, helyreállítást végezze el.
Dr.Dávid Imre polgármester egyetértve az elhangzott véleményekkel javasolta a képviselıknek, a bizottság által beterjesztett
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a " helyi utak fenntartása" költségvetési fejezetbıl 1.400.000 forint átcsoportosításával az alábbi járdajavítások és
építések megvalósításához:
új

-

javítás

- Hısök tere
124 m2
22 m2
Hısök útja / SZTK, Gimnázium /
76 m2 31 m2
Kocsorhegy
100 m2
Öregszılı
100 m2
Nagylapos
100 m2
Fı út / teljes szakasz /
183 m2
165 m2

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetés fentiek szerinti
módosítását készítse elı.
Határidı: 1997. július 1.
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Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
187. B. erdıterület pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület ez év
áprilisában pályázatot írt ki az önkormányzat tulajdonában lévı
18.7 B jelő / Nyárfás erdı / erdırészletben lévı 6.6 ha területő
erdı fatömegének értékesítésére, a felújítási munkájának elvégzésére és annak befejezettségig történı ápolására. A pályázati
beadási határidejéig egyetlen pályázat sem érkezett, nem kell a
fa az erdı senkinek. Ennek oka, hogy a kárpótlás során az erdık
ki lettek adva és az új tulajdonosok nagy része hihetetlen gyorsasággal megkezdte a fa kitermelését, hogy minél hamarabb pénzhez jusson.
Az önkormányzatnak viszont muszáj az erdı értékesítésérıl, kitermelésérıl gondoskodni, mert kivágásra érett erdı után erdıfenntartási járulékot kell fizetni, ha kitermelik, ha nem.

Figyelemmel a nyílt pályáztatás sikertelenségére, javasolta,
hogy az erdıterület sorsát meghívásos eljárással próbálják meg
rendezni.
Miután hozzászólás, vélemény, javaslat a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester elsıként a határozati javaslat a. pontját tette fel szavazásra, amely szerint a képviselıtestület egyetért a fakitermelés és az azt követı felújítás meghívásos pályázatának ismételt kiírásával.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a fakitermelés és az azt követı
felújítás meghívásos pályázatának kiírásával.
Határidı: 1997. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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Demeter Ildikó telekvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és
Gazdasági bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, fent nevezett vételi
ajánlatot nyújtott be a Rácz L. út 45. szám alatt / Magtárlapos
/lévı ingatlanra 60.000 Ft vételár megjelölése mellett mivel
építkezni szeretne. A képviselı-testület azon a környéken az elmúlt évben rendkívüli kedvezménnyel értékesített négy hasonló
ingatlant 60.000 forintért, mely ingatlanok jelenlegi piaci forgalmi értéke 150-200 ezer forint.
A bizottsági ülésen felvetıdött, hogy miért értékesítik ezeket
az ingatlanokat a piaci forgalmi érték alatt. A szakemberek tájékoztatása szerint ezen telkek után nem nagy az érdeklıdés, a
forgalmi értékének megfelelı összegért senki nem veszi meg.
Ezen tényekre figyelemmel a bizottság úgy foglalt állást, hogy
60.000 forint vételárért javasolja az ingatlant értékesíteni,
beépítési kötelezettség elrendelése mellett.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy ezen ingatlanok beépítési kötelezettséggel kerülnek értékesítésre. Amenynyiben a megadott határidın belül nem épül fel a lakóházas ingatlan, abban az esetben beépítetlen lakóterületnek minısül,
amelynek emelt összegő adóvonzata van. Értelem szerint az adásvételi szerzıdésben a visszavásárlási jogot is ki lehet kötni.
További hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester felkérte
a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.,
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
értékesíti a 3569/2. hrsz alatt 1198 m2 területtel nyilvántartott, természetben
Gyomaendrıd, Rácz L. u. 45. szám alatt található ingatlant Demeter Ildikó
Gyomaendrıd, Kulich Gy. u. 1. szám alatti
lakos részére, kedvezménnyel 60.000.- Ft vételár mellett, mely összeget az adásvételi
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szerzıdés megkötésekor egy összegben kell az
eladó részére megfizetni.
Határidı: 1997. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gubucz József szolgálati lakás bérletének meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Hangya Lajosnénak a
Humánpolitikai Bizottság elnökének.
Hanya Lajosné bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, Gubucz
József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola igazgatója kérelemmel fordult a képviselı-testület, miszerint a részére az elmúlt
évben kiutalt Hısök út 38. szám alatt lévı pedagógus szolgálati
lakás lakásbérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg a testület
mindaddig, míg az 5 tagú családja lakáskérdését megoldani nem
tudja.
A kérelmet a Humánpolitikai Bizottság megvitatta és javasolja a
képviselı-testületnek a szolgálati lakás bérleti jogviszonyát
további két évre meghosszabbítani.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával,
felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
213/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gubucz József igazgató részére a Hısök útja
38. szám alatti pedagógus szolgálati lakás
bérleti jogviszonyát 1997. augusztus hó 1.
napjától 1999. július 31. napjáig meghoszszabbítja.
Határidı: azonnal
Vállalkozói övezet kialakítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a területfejlesztésrıl és
a területrendezésrıl szóló törvény lehetıvé teszi a régió fejlı-

330

dése érdekében vállalkozói övezet kialakítását. A vállalkozói
övezet célja, feladata, hogy a viszonylag elmaradott, a következı idıszakban fıleg kedvezıtlen helyzetbe kerülı térségeket próbálják országos szempontból kiemelten kezelni, preferálni és lehetıséget adni számukra, hogy a fejlıdés, fejlesztés alapja jobb
szinten legyen biztosítva. Jelenleg az országban Záhony és térsége lett vállalkozói övezetként kijelölve, további nyolc kialakuló félben van. A vállalkozói övezetek kialakításáról a Kormány dönt.
Békés megyében Békéscsaba, Gyula és Békés város elkészített egy
tervezetet a vállalkozási övezet kialakítására, azonban hárman
együtt nehezen tudják ezt az övezetet kialakítani, ezért szeretnék kibıvíteni Lökısháza-Békéscsaba-Budapest vasútvonaltól
északra esı területre, amely több mint 34 települést érintene.
Az észak-békési térség mezıgazdaságilag kedvezıtlenebb adottságú, iparilag fejletlenebb, több a szabad munkaerı, a vállalkozói
övezetbe történı belépéssel utat nyitnának az ipari park kialakítására, amely része a vállalkozói övezetnek, ugyanakkor hozzájutnának törvényekben meghatározott kedvezményekhez / beruházási
támogatások, térségi és egyéb adókedvezmények stb. /
Tudomásul kell venni, hogy az Európai Unióba történı belépéssel
a térség mezıgazdaságilag tovább romlik, ezért a Belga Flamandprogram egyértelmően abból a célból készült, hogy ezen a területek bizonyos részének környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint az idegenforgalmi oldalát erısítse, hiszen az itt lévı
embereknek is élni kell valamibıl.
A vállalkozási övezet kialakítására pályázatot kell benyújtani,
ehhez viszont elıbb a Kormány döntésére, illetve a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács támogató nyilatkozatára van szükség.
Kérte a képviselı-testület tagjait támogassák az észak-békési
térség vállalkozási övezetté nyilvánításának kezdeményezését. Az
érintett települések kb. 75 %-a már meghozta döntését ebben a
kérdésben.
A június 18-án megtartott " Hármas-Körös " Kistérségi Társulás
ülésén a jelenlévık szintén szükségesnek ítélték meg a vállalkozási övezet létrehozását.
Az övezet létrehozásához szükséges munkaanyagok elkészítésének
anyagi kihatása elıreláthatólag 330.000 Ft, amelynek 40-70 %-át
megpróbálják pályázat útján elıteremteni.
Megítélése szerint a kistérségek visszaszorításával egyre nagyobb teret kapnak a régiók a vállalkozási övezetek, éppen ezért
a vállalkozási övezet kialakítására irányuló folyamatokban
Gyomaendrıdnek is részt kell venni és lehetıség szerint meghatározó szerepre kell törekedni.
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Katona Lajos bizottsági elnök támogatta a vállalkozási övezet
kialakítására irányuló kezdeményezést, ugyanakkor voltak némi
kétségei ezzel kapcsolatban, ugyanis nem látta világosan, hogy
mi a fejlıdés iránya.
A kistérségek ideje lejár, egyre inkább elvesztik jelentıségüket, a régiók fejlıdéséért mindenki a vállalkozási övezet kialakítására törekszik, amelynek meglehet az a hátránya, hogy a Kormány nem fog ennyi kedvezményt adni, mert akkor mindenki kedvezményezetté válik, Meglátása szerint, ha létre is jön a vállalkozási övezet, kedvezményezési oldalról túl nagy haszonélvezıi
nem lehetünk.
Azt is látni kell, hogy a meglévı vállalkozási övezetbe - Záhony
és térsége- óriási a tıke mozgás, esetünkben azonban nem lát
olyan meghatározó hazai és külföldi tıke beáramlást, amely a
fejlıdés irányába mozdítaná el a térséget.
Mindezek ellenére egyetért a kezdeményezéssel, meg kell próbálni, azonban arra oda kell figyelni, mennyire reálisak ezek a törekvések, és ha azt látjuk, hogy nem reálisak akkor ki kell ebbıl lépni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint minél több
kis, közepes és nagyobb térségi szervezıdésnek tagja
Gyomaendrıd, annál inkább a felszínen van a neve és ez már valahol egy bizonyos publicitást jelent a városnak. Személy szerint
mindenképpen támogatta ezt a kezdeményezést.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, az anyagból nem derül ki,
hogy konkrétan mit akar a város ezzel a tervvel, mik jöhetnek
számításba. Mit jelent például, hogy " településünk ipari parkok
kijelölésére nem pályázhat" vagy " a gazdasági övezetek kialakításával párhuzamosan, vagy azt követıen a közigazgatás átszervezésére is sor kerül".
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, mint minden
új dologgal szemben neki is megvannak a kételyei, mert igazán ez
annyit jelent, amennyit megvalósítunk belıle.
Az viszont tény, hogy a kijelölt vállalkozási övezetben a külön
törvényekben meghatározott kedvezményeket kell biztosítani. Például kedvezményeket kapnak az itt letelepült vállalkozók nyereségadó visszapótlás, más jellegő adókedvezmények, illetve preferált kamat és preferált beruházási támogatások formájában. A
konkrét terveket jelenleg nagyon nehéz megfogalmazni, azonban a
kételyekkel együtt ezt a kezdeményezést fel kell vállalni,
ugyanis, ha ezt nem kezdeményezzük nem tudunk a kitőzött cél
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irányba elindulni.
Csorba Csaba jegyzı néhány szóban kifejtette, hogy a vállalkozási övezet kialakítása mit jelent a közigazgatáson belül.
A rendszerváltás követıen a Köztársasági megbízottak régiókra
szervezıdtek, amelyeket az 1994. évi választást követıen megszüntettek és megyei szintekre telepítettek ki. Ennek az volt a
logikája, hogy a régiónak a gazdasági alapja a közigazgatáson
belül nem volt meg, éppen ezért rendszer idegen dolog volt a
köztársasági megbízotti intézmény. Az tény, hogy bár melyik párt
közigazgatással kapcsolatos elképzeléseit nézzük, azok egyetlen
összecsengı pontja, hogy a közigazgatási egységek számát csökkenteni kell, és különbözı szintő területi szervezeti szintekbe
kell összevonni. Ez a folyamat mára elindult, például az építéshatóság vonatkozásában.
Ezen egységek központjai ott lesznek, ahol a régiónak a központja kialakul.
A vállalkozási övezet létrehozásához szükséges tervek költségeirıl azt kell mondani, hogy létrejöttek kistérségi és megyei tervek, azonban ezeknek egy nagyobb földrajzi egységben nincs meg a
kapcsolódási pontjuk, ezért szükséges vagy vállalkozási övezeteket, vagy régiókat kialakítani és erre is elkészíteni a terveket, biztosítva ezáltal közöttük az átjárhatóságot és a kapcsolódási pontokat. Ez azért lényeges, mert az Európai Unióhoz való
csatlakozásnak az az egyetlen feltétel rendszere, hogy legyenek
olyan kiajánlható tervek, - ezekre illeszekedıen legyenek meg a
preferált és egyéb kedvezményi lehetıségek,- amelyek alapján egy
vállalkozás megfelelı szinten elindítható.
Dr. Dávid Imre polgármester a vita lezárásaként felkérte a képviselıket az elıterjesztett határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
214/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az
észak-békési térség vállalkozási övezetté nyilvánításának kezdeményezésével. A " Hármas-Körös" Kistérségi
Társulás részére a vállalkozási övezet kialakításához
szükséges dokumentációk elkészítéséhez 330.000 Ft, azaz Háromszázharmincezer forint összegő támogatást biz-
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tosít.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy a vállalkozási övezet kialakításával kapcsolatban
járjon el, a dokumentáció elkészítéséhez szükséges
összeg átutalásáról intézkedjen.
A Képviselı-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a fedezet kijelölésre és a
költségvetési rendelet módosítására tegyen javaslatot.
Határidı: folyamatos, illetve
a fedezet kijelölésére: 1997. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Katona Lajos biz. elnök
Hevesi Nagy Anikó festımővész lakáskérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elıljárójában köszöntötte a jelenlévı mővésznıt, majd elmondta, az írásos elıterjesztést a képviselı-testület tagjai az ülés megkezdése elıtt kapták meg, a Humánpolitikai Bizottság szóbeli elıterjesztés alapján a témát megtárgyalta és kialakította álláspontját.
Felkérte a bizottság elnökét a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a mővésznı nem régen
költözött haza Gyomaendrıdre, szeretne végérvényesen itt letelepedni. A lakásproblémájának megoldása érdekében kérelemmel fordult az önkormányzathoz.
Az önkormányzatnak jelenleg két üresen álló szolgálati lakása
van, egy a Vásártéri lakótelepen, egy pedig a Kölcsey utcában.
A bizottság javaslata, hogy az önkormányzat két év idıtartamra a
mővésznı által kiválasztott szolgálati lakásra kössön bérleti
szerzıdést a mővésznıvel. Továbbá javasolja a bizottság, hogy
folytassanak tárgyalásokat a mővésznıvel a tekintetben, hogy a
bérleti díj két évi összege fejében festményt adományozzon az
önkormányzat részére.
Hevesi Nagy Anikó festımővész elmondta, nagyon hálás lenne
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának, ha segítségére lennének a
lakásproblémájának megoldásában.
Egy városnak a rangját nagyban meghatározza a kulturális életének minısége is. A kulturális élet sokszínősége kihat a város
fiatalságának megtartására, illetve az idegenforgalmi vonzását
is növeli a városnak.
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Ugyan így cselekedtek annak idején Szentendrén is, igyekeztek
oda vonzani az alkotókat és hosszú távon egy eredményes szövetséget tudtak kialakítani.
Dr. Dávid Imre polgármester fontosnak tartotta elmondani, hogy
nem a mővésznı ajánlotta fel, hogy a bérleti díjat festményre
váltsák át, ezt a város vezetése kérte a Városi Képtárban lévı
győjtemény gyarapítása céljából.
A mővésznı elmondása szerint évente két nagymérető, vagy három
közepes mérető képet tud felajánlani a városnak. A képek kiválasztását az erre kialakított szakértıkbıl álló bizottság fogja
elvégezni.
Hanyecz Margit képviselı maximálisan támogatta a mővésznı kérelmét, mindenképpen a város fejlesztéséhez, fejlıdéséhez tartozik
a fiatal tehetséges mővészek támogatása.
A téma lezárásaként Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a Humánpolitikai bizottság javaslatával, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
215/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hevesi Nagy
Anikó festımővész részére 1997. július hó 1. napjától
1999. június hó 30. napjáig szolgálati lakást biztosít.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelenleg üresen álló Kölcsey
utcai, illetve a Vásártéri lakótelepen lévı
szolgálati lakások közül a mővésznı által
választott lakásra a bérleti szerzıdést kösse meg.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat a mővésznıvel a tekintetben, hogy a bérleti díj két évi összege fejében
festményt adományozzon az Önkormányzat részére.
Határidı: 1997. július 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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A Városi Bölcsıde vezetıje vezetıi megbízatásának meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület az
elmúlt év májusában döntött a bölcsıde vezetıje vezetıi megbízatásának egy évre történı meghosszabbításáról, ugyanakkor szükségesnek tartotta a bölcsıde kihasználtsága alapján a mőködés felülvizsgálatát.
A vezetıi megbízatás lejár, ezért szükséges annak meghosszabbítása, illetve mivel az épület kihasználtsága az elmúlt egy év
alatt nem javult továbbra is szükségesnek látszik az intézmény
mőködtetésének, fenntartásának vizsgálata. Hangsúlyozni kívánta,
hogy nem az intézmény megszüntetésérıl van szó.
Ezek alapján javasolta a képviselı-testületnek a vezetıi megbízatást 1997. december 31-ig meghosszabbítani, illetve a Pénzügyi
és Gazdasági, valamint a Humánpolitikai Bizottsággal megvizsgáltatni az intézmény mőködését, optimális elhelyezési lehetıségét
az 1998. évi költségvetés elıkészítéséig.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az alapvetı probléma az
intézménynél, hogy kevés a gyereklétszám, amihez képest sok a
gondozó, ezek létszámát viszont a törvényi elıírások miatt nem
lehet fajlagosan csökkenteni. Ilyen szervezeti keretek között
ezt az intézményt nem lehet másként mőködtetni.
Korábban felvetıdött már az intézmény más módon való mőködtetése, például vállalkozásba adása, azonban ezt a képviselıtestület elvetette.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint elsısorban
azt kellene megvizsgálni, hogy mennyiben kötelezı és mennyiben
ajánlott egy létszám az ellátottakra vonatkozóan.
Hangya Lajosné bizottsági elnök arra kérte a képviselıket, ha
nem muszáj ebbe a választási ciklusban már ne foglalkozzanak
többet a bölcsıdével. Az ott dolgozók nehezen tudnak úgy dolgozni, ha állandóan a fejük felett lebeg, hogy az önkormányzat
megint milyen döntést hoz az intézményrıl.
Dr. Dávid Imre polgármester meg kívánta jegyezni, hogy személyi
gondok is vannak az intézménynél, ezért is lenne szükség a vizsgálat elvégzésére.
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További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester
felkérte a képviselıket döntsenek az általa elıterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
216/1997./VI.26. /KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Bela
Imréné vezetıi megbízatását jelenlegi bérének és vezetıi pótlékának meghagyásával
1997. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a Városi Bölcsıde mőködését, optimális elhelyezését
vizsgálja meg.
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Katona Lajos, Hangya Lajosné bizottsági elnök

Az írásos napirendek megtárgyalása után dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselı-testületet, hogy az 1997. évi szabadsága terhére 1997. július 3-tól 1997. július 9-ig öt nap fizetett szabadságot biztosítson számára.
A Képviselı-testület a polgármester úr kérését támogatva egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
217/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Dr. Dávid Imre polgármester részére az 1997.
évi szabadsága terhére 1997. július 3-tól
1997. július 9. napjáig 5 nap fizetett szabadságot engedélyez.
A Képviselı-testület az SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelıen a polgármester helyettesítésével Várfi András alpolgármestert
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bízza meg.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a polgármester az Ötv. 12. § /4/
bekezdés b. pontja alapján az
a Városi Piac bárbeadására kiírt
pályázat elbírálása, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló
terület értékesítése, tárgyú elıterjesztéseket javasolta zárt
ülésen megtárgyalni.
Felhívta a testület figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag, 15
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
218/1997./VI.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján
a
- Városi Piac bérbe adására kiírt pályázat elbírálása
- Önkormányzat tulajdonában álló terület értékesítése
tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához zárt ülést
rendel el.
Határidı: azonnal
További tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett
adományozása tárgyú elıterjesztés megtárgyalására szintén a zárt
ülés keretében kerül sor.
A fenti döntésre figyelemmel megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Várfi András
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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