Gyomaendrıd Város Önkormányzata
17/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete 1997. július 24i ülésérıl.
Jelen vannak:
Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester,
Balázs Imre,
Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid
István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit,
dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy
Pál, R. Nagy János, Tótka Sándor, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba
Csaba
jegyzı,
Megyeri
László
aljegyzı,
Gyuricza Máté, Nagy Istvánné, Pápai
Pálné,
Uhrin
Zoltánné csoportvezetık,
a 3. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal dr.
Gedei Margit városi fıorvos
a 4. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal Gonda
Edit, Megyeriné Csapó Ildikó intézményvezetı,
az önkormányzat intézményei vezetıi, dolgozói,
a helyi pártok, társadalmi szervezetek
a helyi sajtó képviselıi.

képviselıi,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselt-testület
tagjait, a megjelent érdeklıdıket, a hivatal és az intézmények
dolgozóit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, hiszen a 17 képviselt közül 15 fı, illetve a polgármester jelen
van. Dr. Szendrei Éva és Katona Lajos egyéb elfoglaltságukra
hivatkozással jelezték távollétüket.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte Dávid István és Bátori
Gyula képviselıket.
A napirendek tárgyalása elıtt rövid tájékoztatást adott az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.



Az ivóvízminıség javító beruházás vízjogi engedélye megérkezett a Mezıberényi ágra vonatkozóan.
Penny Market üzlet vonatkozásában a megállapodás megtör-
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tént, a Matróz Kft. felszámolójával az elszámolás megtörtént, a megállapodás 499 ezer Ft + ÁFA összeggel született meg. Az üzlet átadására karácsony körül l ehet számítani. A végleges adásvételi szerzıdés megkötésére várhatóan augusztusban kerül sor.
Sajnos az önálló statisztikai kistérség megszerzésére vonatkozó kérelmünket
elutasították, így továbbra is
maradunk a szarvasi térségben.
Elkészült a Vállalkozók Háza, elvi megegyezés született a
vállalkozásfejlesztési aliroda vezetıi állásával kapcsolatosan is, az iroda vezetésével a Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Molnárné Vajó Katalint bízza meg szeptember 1.
napjával.
A Békés Megyei Labdarugó Szövetségtıl kapott egy tájékoztatást, melyben felkérték tájékoztassa a Képviselttestületet a bajnokság végeredményérıl. A Barátság SE az
elsı helyet, a Gyomai FC a 6. helyet szerezte meg. A tájékoztatásból kitőnik, a legnagyobb látogatottsága a Barátság SE mérkızéseinek volt, majd ezt követte a Gyomai
FC mérkızései iránti érdeklıdés.
értesítést kapott arról, miszerint az észak- endrıdi gázmezıt bekapcsolják a gázellátásba, azonban azt, hogy ez
mivel jár, jelenleg információk hiányában nem tudja megmondani.
A László-napi búcsún találkozott Gyulai Endre megyéspüspökkel, akivel több témában folytatott rövid
megbeszélést.
Az ipari iskola udvarán lévı sportudvar kialakítása, illetve a késıbbiek során esetlegesen tornaterem építése mely elıl a püspök úr nem zárkózott el.
a katolikus egyház bekapcsolódósa a szociális ellátásba

Miután a fent elhangzottakkal kapcsolatban kérdés nem merült
fel, kérte fogadják el az adott tájékoztatást.
A Képviselt-testület dr. Dávid Imre polgármester beszámolóját
a két
testületi ülés között idıszak fontosabb eseményeirıl
tudomásul vette.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte az alpolgármestert, bizottsági elnököket, képviselıket, ha van napirend elıtti
hozzászólásuk, kérdésük, interpellációjuk a polgármester vagy a
jegyzı felé tegyék meg.
Hanyecz Margit képviselt ismételten kérte a kárpótlási illetve
a részarányos földek kiosztásának ellenırzését. Ezt azért is
fontosnak tartja, mert igen sok probléma van a mai napig is a
földtulajdonokkal kapcsolatosan. Tudomása szerint a Földmővelésügyi Hivatalhoz átadott iratok használhatatlanok. Valószínőnek tartja, hogy egy tételes ellenırzéssel akár a hiányzó
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aranykorona érték is megkerülne.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselt asszonynak válaszolva
elmondta, az aranykorona mérleg a Földhivatal készíti. A földügyek rendbetételére a Földmővelésügyi Hivatal egy bizottságot
hozott létre, melynek vezetıje Jámbor István úr, tagjai:
Gellai Imre, Bela Imre, Bosnyák József, Majernyik Lajos és
Bóczér Tibor. Ehhez a bizottsághoz lehet fordulni a problémákkal, ık hivatottak kivizsgálni az ügyeket. Az önkormányzatnak
nincs hatásköre ez ügyben vizsgálatot folytatni. Hangsúlyozta,
a Földkiadó Bizottságok többségében eredményesen és jól végezték munkájukat, gyakorlatilag csak a Béke tsz.-i földek kiosztásánál voltak gondok. Mindenesetre a bizottság is csak akkor
tudja megkezdeni munkáját, ha az említett AK mérleg elkészül.
Hanyecz Margit aziránt érdeklıdött, van-e arra lehetıség, hogy
az önkormányzat részérıl valaki részt vegyen a bizottság munkájában? A maga részérıl ezt mindenképpen fontosnak tartja.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, bár az önkormányzatnak ezekben az ügyekben semmilyen hatásköre nincs, de
tárgyalási joggal részt vehet valaki a munkában. Ennek a személynek azonban mindenképpen olyannak kell lenni, aki földügyekben kellıen jártas. Amennyiben a képviselt asszonynak van
javaslata a bizottsági tagságra, úgy annak nincs akadálya hogy
az a személy részt vegyen benne.
Kérte a testületet és a képviselt asszonyt a válasz elfogadására.
Hanyecz Margit képviselt a polgármester által adott választ
azzal fogadta el, hogy a következı (augusztus 7-i) ülésre beterjeszti javaslatát a fenti bizottsági tagságra.
A Képviselt-testület Hanyecz Margit képviselt asszony interpellációjára adott választ a képviselt asszony kiegészítésével
egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
225/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete Hanyecz Margit képviselt asszony interpellációjára (vitás földügyek tisztázása) adott polgármesteri választ elfogadta azzal, hogy a
Földmővelésügyi Hivatalhoz a Földkiadó Bizottságok által
átadott ügyek tisztázására alakult bizottság munkájába
az Önkormányzat Hanyecz Margit képviselt asszony javaslata
alapján képviselıt kíván delegálni.
A Képviselt-testület felkéri Hanyecz Margit képviselıt
személyi javaslatának megtételére.
Határidı: 1997. augusztus 7.
Felelıs

: Hanyecz Margit képviselt

343

Dr. Dávid Imre polgármester ezt követıen kérte a testületet a
lejárt határidejő képviselt-testületi határozatok végrehajtására adott jelentés elfogadására.
A Képviselt-testület a jelentést egyhangúlag, vita nélkül elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
226/1997./VII.24./KT. számú határozat
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a 183/1997./VI.29./,
190/1997./VI.29./, 206/1997./VI.29./ számú határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
A 185/1997./VI.29./KT. számú határozat végrehajtási határidejét 1997. augusztus 27. napjáig meghosszabbítja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Dávid Imre
polgármester elmondta, a Képviselt-testületi
ülés anyagából technikai okok miatt kimaradt egy elıterjesztés
(bölcsıde nyitva tartásának szüneteltetése), melyet javasolt a
napirendek
közé
felvenni.
Ennek
megfelelten
az
ülés
napirendjére az alábbiak szerint tette meg javaslatát, melyet
a Képviselt-testület egyhangúlag, vita nélkül elfogadott .
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
227/1997./VII.24./KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete az 1997. július
24-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
2./ Vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása
3./ A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatok
- Gyomaendrıd Város ivóvízminıség javító beruházása
- Blaha és térsége csatornaépítés V. üteme
- Térségmenedzser alkalmazásának anyagi és tárgyi
feltételeinek megteremtése
- Liget- Fürdı vízforgató berendezésének megvalósítása
- Egészségügyi gép-mőszer beszerzés
- Túraútvonal kialakítása
4./ Az intézmények 1997. I. félévi finanszírozásának
alakulása
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5./ Az 1997/98-as nevelési, illetve oktatási tanévben indítandó csoportlétszámok engedélyezése
6./ 2. sz. Általános Iskola Napközi konyhájának
nyitva tartásának szüneteltetése
7./ Városi Bölcsıde nyitva tartásának szüneteltetése
8./ Andor Károly területvásárlási kérelme
9./ Református temetıben lévı boncház megvásárlására
érkezett vételi ajánlat
10./ Gyomai FC támogatási kérelme
11./ Gyomaendrıd - Dévaványa Sport Egyesület Sakk
Szakosztályának támogatási kérelme
12./ Bejelentések
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és Kirendeltség épületének felújításáról
Tájékoztató az 1997. évi érettségi vizsgákról
1. napirend: Gyomaendrıd Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a jegyzıt esetleges szóbeli kiegészítésnek megtételére.
Csorba Csaba jegyzı szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, rövid visszatekintést nyújtott az elıterjesztés készítésével
kapcsolatosan. Az önkormányzat szervezeti felépítésének átalakításához szervesen kapcsolódik a hatáskörök felülvizsgálata,
amit a mai elıterjesztés célja. A testületi ülésre beterjesztett anyag jól kezelhetı, áttekinthetı. Tartalmazza azokat a
módosításokat, melyek a korábbi tárgyalások során felvetıdtek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az SZMSZ értelmében
a bizottsági elnök javaslatára a képviselt-testület dönt az
egyes bizottságokba történt felvételekrıl. A Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottságba kérte felvenni Gellai Imrét nem
képviselt bizottsági tagként.
Dávid István képviselt a maga részérıl elfogadhatatlannak tartotta a bizottsági tagságra tett javaslatot, azt visszautasította.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság elnökének az SZMSZ értelmében joga van javaslatot tenni, a testület pedig dönt e kérdésben.
A hatásköri listával kapcsolatosan elmondta, bizonyos
ben a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottságnak
nyezési jogot biztosít az elıterjesztés, ugyanakkor
kikerült a városfejlesztés szó? A kettı megítélése
nincs összhangban.

esetekvéleménevébıl
szerint

Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, városfejlesztési kérdésben a
testület dönt, már csak a kérdés súlyánál fogva is.
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Dr. Dávid Imre polgármester nem kívánta megkérdıjelezni a bizottság korábbi munkáját, csupán a városfejlesztés fontosságára utalva szeretné ezt a hatáskört megtartani a képviselttestületnél. Természetesen a véleményezési jog a bizottságot
csakúgy megilleti mint a pénzügyi és gazdasági bizottságot.
A hatáskört 1 tartózkodással, a kibıvítést 12 igen, 3 ellen és
egy tart. fog el.

Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete megalkotta a
18/1997./......./KT. számú rendeletét
A Képviselt-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991/IX.19/ KT. számú rendelet módosításáról és egyes hatáskör átruházást tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl
2.
napirend az Önkormányzat által rendezett
fenntartott piacokról szóló rendelet módosítása

vásárokról

és

Dr. Dávid Imre
polgármester elmondta, a rendelet módosítását
a testület korábbi döntése, miszerint a vásári és piaci tevékenységet bérbe adta, tette szükségessé.
Kérte a testületet a rendelet-tervezet elfogadására.
(Felhívta a figyelmet a rendeletalkotáshoz szükséges minısített többségő szavazati arányra.)
A Képviselt-testület a beterjesztett rendelet-módosítást vita
nélkül, egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
19/1997./......../KT. számú rendeletét
Az Önkormányzat által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995./VIII.30./KT. számú rendelet módosításáról
3. napirend: A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatok
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács kiírta pályázatát a területfejlesztési alap
elnyerésére. Gyomaendrıd város önkormányzata nevében hat pályázatot szándékoznak testületi jóváhagyással és támogatással
benyújtani.
Mint azt az ülés elején is elmondta, megkapta az Önkormányzat
a vízjogi engedélyt a Közép-Békési Regionális Vízmőhöz való
csatlakozásra (Mezıberényi ág). Ennek megfelelten a beruházás
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Gyomaendrıd mellett Csárdaszállás községet is érinti. A beruházás összköltsége 597.047.000 Ft. Gyomaendrıd Város Önkormányzatát illett saját erıs rész 115.230.000 Ft, melyet az önkormányzatnak három év alatt kell biztosítania.
Mindezt azért kívánta elmondani, mert az egészséges ivóvízellátás megvalósítására irányuló beruházás támogatására pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Emlékeztette a jelenlévıket arra a korábbi testületi határozatra, melyben felhatalmazták a polgármestert a saját erı biztosítása érdekében a különbözı pályázatok elıkészítésével, illetve a pályázatok benyújtásával.
A Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra Csárdaszállás községgel közösen célszerő benyújtani támogatási kérelmünket, hiszen az egész beruházást is közösen valósítja meg a két
önkormányzat.
Kérte a képviselıket, hogy a beruházás összköltségvetését
a
fenti összeggel fogadják el, illetve járuljon hozzá a testület, hogy Gyomaendrıd Csárdaszállás községgel közös pályázatot
nyújtson be a Területfejlesztési Tanácshoz.
A Képviselt-testület az ivóvíz-beruházás megvalósítása érdekében benyújtandó pályázattal vita nélkül egyetértett és egyhangú igen szavazattal (16 fı) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
228/1997./VII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete egyetért a Csárdaszállás községgel közösen megvalósítandó egészséges ivóvízellátást biztosító, 597.047.000 Ft-os beruházással,
melyhez a 115.230.000 Ft saját forrást a beruházási adatlap szerinti ütemezésben biztosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete pályázatot nyújt be
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére a Gyomaendrıd-Csárdaszállás egészséges ivóvízellátását
biztosító beruházás támogatására.
A Képviselt-testület utasítja a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidı: 1997. augusztus 4.
Felelıs
: dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Valach Béla bizottsági elnök, figyelemmel arra hogy ezeket a pályázati anyagokat a bizottságok és a testület is kellıen ismeri, ezért együtt tárgyalják. Véleménye szerint ezeket
a pályázatokat mindenképpen támogatni kell, ezek bár jelenleg
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technikai jelentıségő döntések, azonban a város fejlesztése
érdekében mindenképpen szükséges beruházásokat, fejlesztéseket
takarnak.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a bizottsági elnök úr
javaslatával, bár a pályázati anyagok között van egy új, korábban még nem tárgyalt pályázati is, a térségmenedzser alkalmazásának technikai feltételének biztosításáról.
Elmondta még, a jövı évben a szennyvízhálózat, az út és járdahálózat fejlesztésére szeretne pályázatokat benyújtani. Mindezt indokolja az a testületi döntés, miszerint a DÉGÁZ részvényekbıl befolyt összeget a képviselt-testület határozata értelmében olyan célra kell fordítani, mely az összlakosság érdekét szolgálja. Az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen
a városban. A meglévı útalapok aszfaltozása, új útalapok készítése és a járdák felújítása mind-mind a lakosság érdekeit
szolgálja. A térségmenedzser feladata ezeknek a pályázatoknak
az összefogása, koordinálása.
A fürdı fejújításával, fejlesztésével kapcsolatos pályázatot
szintén fontosnak ítélte meg. A szükséges saját erıt az önkormányzat az 1997 évi költségvetésében biztosította.
Az egészségügyi gép-mőszer beszerzésére irányuló pályázattal a
céltámogatással nyert 2970 ezer forintot szeretnék kiegészíteni.
A túraútvonalra benyújtandó pályázat szintén nem jelent terven
felüli kiadást, hiszen az önerı itt is tervezve lett.
Az általa elmondott sorrend egyben a benyújtás sorrendjét is
jelenti, a sorrendet a pályázat benyújtásakor meg is kell jelölni.
Dr. Gedei Margit városi fıorvos kérte a pályázat támogatását.
Elmondta, a városi rendelt intézetben július 22-én megkezdıdtek a szakrendelések. A mőködéshez szükséges szakhatósági engedélyeket megkapták. Az épület mőszaki átadása megtörtént,
természeten a Fürst Sándor utcai rendelt kialakítását követıen
hivatalos átadásra is sor kerül.
A pályázati anyagban szerepel a fogorvosi röntgenkészülék beszerzése is. Az önkormányzati fogorvosi praxis veszteséges a
finanszírozás miatt. A testületnek el kell döntenie, hogy megtartja-e a praxist vagy sem.
Tájékoztatta a tisztelt testületet arról, miszerint az egyéb
szakrendelések beindítására (melyek elhelyezését a rendelıintézetben tervezték és megoldják) az engedélyt a város néhány
napon belül meg fogja kapni. A korábban benyújtott egyéb pályázatokon támogatást nyertek (védınıi szolgálat, gép-mőszer
beszerzés, alapellátás technikai feltételeinek biztosítása).
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a fıorvos asszony tájékoztatását. A rendelt intézeti beruházás sikeres lebonyolításához a maga részérıl ıszintén gratulált.
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Miután a pályázatokkal kapcsolatosan további hozzászólás nem
volt, így javasolta a testületnek a pályázatok benyújtásának
elfogadását.
A Képviselt-testület egyhangúlag (16 igen szavazat), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokkal, a pályázati sorrenddel és a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
229/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete pályázatot nyújt be
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerése
érdekében a Blaha és térsége szennyvízelvezetés V.
ütemének beruházása megvalósítására.
A Képviselt-testület a beruházás munkáihoz az 1997. évi
költségvetésébıl 3.888.000 Ft saját erıt biztosít.
A Képviselt-testület utasítja a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidı: 1997. augusztus 4.
Felelıs
: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
230/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete pályázatot nyújt be
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerése
érdekében térségmenedzser alkalmazásának anyagi és tárgyi
feltételei megteremtése tárgyában.
A Képviselt-testület a pályázathoz szükséges 567.000 Ft-ot
az 1997. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselt-testület utasítja a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidı: 1997. augusztus 4.
Felelıs : dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
231/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete pályázatot nyújt be
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi ki-
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egyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerése
érdekében a Liget-fürdı vízforgató berendezésének megvalósítása érdekében.
A Képviselt-testület a megvalósításhoz szükséges saját
erıt az alábbiak szerint biztosítja:
1997. évi költségvetésében 16.431.000 Ft
1998. évi költségvetésében
2.537.000 Ft
A Képviselt-testület utasítja a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidı: 1997. augusztus 4.
Felelıs
: dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
232/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete pályázatot nyújt be
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerése
érdekében egészségügyi gép-mőszer beszerzésre.
A Képviselt-testület az egészségügyi gép-mőszer beszerzéshez a 2.970.000 Ft saját erıt az 1997. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselt-testület utasítja a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidı: 1997. augusztus 4.
Felelıs
: dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
233/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete pályázatot nyújt be
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerése
érdekében a Hármas-Körös árterében megvalósítandó túraútvonalra.
A Képviselt-testület a megvalósításhoz 700.000 Ft saját
erıt az 1997 évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselt-testület utasítja a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidı: 1997. augusztus 4.
Felelıs
: dr. Dávid Imre polgármester
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4. napirend: Az intézmények 1997. I. félévi finanszírozásának
alakulása
Dr. Dávid Imre polgármester szóbeli kiegészítésként (Katona
Lajos pénzügyi
és gazdasági bizottsági elnök távollétében)
elmondta, a város intézményei az éves költségvetésük 52,59
százalékát használták fel az elsı félévben, ami
figyelembe
véve az esetleges áthúzódó számlázásokat, összességében elfogadható. Probléma mutatkozott a Városi Könyvtár, a fürdı
költségvetésében. A Városi Könyvtárnál a vezetı nyugdíjazása
volt, ami a költségvetési túllépést okozta, illetve voltak
olyan költségvetési tételek, melyek elıbbre lettek hozva. A
fürdı esetében a bevétel a második félévben mutatkozik.
Komolyabb gond összességében három intézménynél: a Katona József Városi Mővelıdési Központnál, az Apolló Mozinál és a Városi Gondozási Központnál mutatkozott. Azonban ezeknél az intézményeknél is nagyságrendi különbségek vannak. A mozi mérténél, illetve a támogatási összegnél fogva nem jelent különösebben nagy problémát, illetve a szükséges intézkedéseket már
megtette a mozi vezetıje. A Katona József Városi Mővelıdési
Központ vezetıjével történt megbeszélés alapján arra a következtetésre jutott, az intézményvezetı képes megtenni a szükséges intézkedéseket a költségvetési hiány csökkentésére.
Legnagyobb problémát a Gondozási Központnál látja. A Gondozási Központ a normatíván felül 11 millió forint önkormányzati
támogatást kapott, melybıl az elsı félévben már 9 millió forintot felhasznált. Miután mint polgármesternek, kötelességének tartja, hogy a költségvetést folyamatosan figyelemmel kísérje, így elkerülhetetlen az intézmény költségvetési helyzetének elemzése is. Hangsúlyozta, a szakmai munkát nem kifogásolja meg senki, az idısekrıl való gondoskodást sem akarják
megszüntetni. Ennek a szakmának azonban része a költségvetés
is, amit mindenkinek be kell tartani, az mindenkire egyformán
érvényes.
Hanyecz Margit képviselt asszony véleménye szerint az egészségügyi intézmények mőködtetése soha nem lehet gazdaságos, az
nem gazdasági kérdés. Az anyagból és az eddigi tárgyalásokból
nem világos számára honnan lehet elvenni, hol van a pazarlás
az intézményben. Az tény - hangsúlyozta, az intézményt mőködtetni kell.
Dr. Kovács Béla képviselt, tanácsnok emlékeztette a tisztelt
képviselıket a költségvetés elfogadására. Akkor egyik intézmény vezetıje sem fogadta a költségvetés kitört örömmel, de a
költségvetési kereteket tudomásul vette és igyekszik azt betartani. A szakmai önállóságot figyelembe véve is meg kell
nézni az intézmény költségvetését.
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Dávid István képviselt hozzászólása elején a tisztelt Képviselt-testület figyelmébe ajánlotta a Békés Megyei Hírlap szerdai számában, az idısek ellátásával kapcsolatosan megjelent
cikket. Emlékeztette a testület tagjait azon tavalyi döntésre,
miszerint a Gondozási Központ költségvetésébıl 8,5 millió forintot vontak el. Az intézmény 7,5 fıvel kisebb létszámmal mőködik. Kinek a nyakába varrja majd az önkormányzat a jogsértést. Nem tudja elfogadni azt sem, hogy az intézménynél a kimutatások szerint a 18-60 éves korosztálynál az egy fıre jutó
költség 17.880 Ft/hó, míg Szarvason ez az összeg 13,500 Ft.
Számára a szarvasi összeg mégis magasabb, hiszen ott jóval kevesebb intézményegységben mőködnek. Az intézmény elhelyezését
tekintve szétszórt, így nyilván nagyobb a mőködési költsége
is. Sajnálatos az is, hogy az intézményben 4 éve nem volt
tisztasági meszelés sem.
Számára úgy tőnik, az önkormányzat
ki akarja venni a nyakából az idısek ellátásával kapcsolatos
gondot. Az önkormányzatnak kötelessége az idısekrıl való gondoskodás még akkor is, ha az ráfizetéses. Polgármester úr beszámolójában elhangzott, tárgyalást folytatott az egyházakkal.
Nem kell az állami dolgokba bevonni az egyházat, az egyház végezze a maga dolgát, mi is végezzük a magunkét - mondta. Az
idısek, akik felneveltek, tanítottak bennünket, kötelességünk
róluk gondoskodni még akkor is, ha az ráfizetéses.
Gonda Edit intézményvezetı hangsúlyozta, a benyújtott jelentésbıl kitőnik hol és mekkora összeggel lépte túl a költségvetést az intézmény. Ezt a túllépést az intézmény képtelen kigazdálkodni. Sajnos az intézmény költségvetése alul lett tervezve, az egész évi energia költséget felhasználták már,
ugyanakkor a gyógyszerfogyasztás is nagyon magas. A gondozottak átlagéletkora 88 év. Hangsúlyozta, saját hatáskörében létszámleépítést nem kezdeményez, a problémát további két fı elbocsátása nem oldja meg. A testület részére adott jelentésbıl
kitőnik a fızıkonyha kapacitásának csökkentésre, illetve végleges megszüntetése érdekében tárgyalást folytatott vállalkozókkal, azonban még sok tisztázatlan kérdés van ez ügyben.
Hangsúlyozta, a költségvetés eleve hiányosan lett tervezve.
Mindezek után döntse el a tisztelt testület, hol pazarol az
intézmény.
Várfi András alpolgármester megítélése szerint nem az önkormányzatnak kell bizonygatni a költségvetés túllépésének okait.
A testület elfogadta az 1997. évi költségvetés, melybıl gazdálkodnia kell az intézményeknek. Felvetette, ha a egy-egy
képviselt-testületi ülésen 8-10 gondozási központi dolgozó is
jelen tud lenni, akkor kik dolgoznak, vagy azok mind szabadságon vannak? Hangsúlyozta, a problémára a megoldást elsısorban
is az intézményvezetınek kell megtalálnia. Az önkormányzat nem
kívánja az idısek ellátását megszüntetni, természetesen a város akar gondoskodni a gyomaendrıdi idısekrıl. Természetesnek
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tartja, ha az egyház is belép az ellátásba, hiszen az egyháznak bizonyos mértékig karitatív tevékenységet is folytatni
kell.
Tótka Sándor képviselt a probléma eredtjét az intézményi szétszórtságban látja. Véleménye szerint meg kell gyızıdni arról
az illetékes szakembereknek, illetve az ágazatilag illetékes
bizottságoknak, hogy mi az összeg, amibıl ki tud jönni az intézmény.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint lehet úgy
is élni, hogy a lehetıségekhez igazítjuk az igényeket és lehet
fordítva is. Tudomásul kell venni, hogy lehetıségeink korlátozottak.
Kovács Kálmán képviselt évek óta visszatért probléma a gondozási központ költségvetése. Több mindennel próbálkozott már a
testület, külsı szakértıi vizsgálatot is végeztetett, de semmi
nem változott azóta sem. Azt, hogy az
idısekrıl gondoskodni
kell, senki nem akarja cáfolni. Más kérdés, hogy ezt hogyan
tudja a testület megvalósítani. Tény, hogy az idıseket továbbterhelni már nem lehet. Megoldás lehet a szétszórtság megszüntetése. Ennek kell megteremteni a feltételeit.
Megyeriné Csapó Ildikó a Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatója röviden elmondta milyen intézkedéseket kíván
tenni a költségvetési hiány csökkentése érdekében.
Az igényeket a lehetıségekhez kívánják igazítani. Bár az elıterjesztésben 1 fı leépítésérıl van szó, azonban két fı leépítésére tesz intézkedést. A szakmai igazgatóhelyettesi pótlék
megvonásra kerül, illetve az intézmény nyitvatartási idejét
is csökkentik (vasárnapi nyitva tartás megszüntetése), olcsóbb
árfekvéső mősorokat kötnek le, irodahelyiséget adnak ki bérbe.
A lehetıségekhez mértén differenciáltan emelni kívánják
a
bérleti és tagdíjakat.
Elmondta, az intézménynél lévı 20 éves mobil erısítı tönkre
ment, ennek pótlása 60 ezer forintba kerül. A beszerzést saját
költségvetésükbıl kívánják megoldani, azonban ehhez a Képviselt-testület hozzájárulására van szükségük, hiszen 20 ezer
forint felett a beszerzés beruházásnak minısül, amihez Képviselt-testületi jóváhagyásra van szükség.
Gonda Edit a Városi Gondozási Központ vezetıje az egyházi törekvésekkel, az egyház bekapcsolódásával egyetért. Véleménye
szerint fel kell mérni a lehetıségeket. Azonban az önkormányzatnak nem lehet célja a Gondozási Központ felszámolása. Sajnos a jövı évi szabályozók még inkább nehéz helyzetbe hozzák
az intézményt, hiszen csökkenteni kell az ellátotti létszámot,
ezzel együtt csökkenteni kell a gondozói létszámot is. Ugyanakkor sok az elhelyezésre várakozó is. Azoknak mit mondjon? Az
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hogy mibe kerül a gondozott ellátása pontosan ki van számolva:
38 ezer forintba. Ebbıl az államtól kapnak 20 ezer forintot,
az ellátottnak kell fizetni 18 ezer forintot. Sajnos az ellátottak jövedelme ezt nem teszi lehetıvé, tehát a különbözetet
az önkormányzatnak kell biztosítani. A szabályozók szerint az
egy gondozóra jutó ellátotti létszámnak 2,5-5,3 között kell
lenni. Gyomaendrıdön ez 4,8 fı.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, abba hogy az egyház
mit és hogyan csinálja nem szólhat bele a város, ehhez nincs
joga és nem is akar beleszólni. Az tény, hogy ezek a szociális
intézmények nem a legszegényebb gondozottakat viszik el. Ettıl
függetlenül az intézményvezetı által készült jelentésben használt "szegényház" kifejezést elutasította. A város által fenntartott Gondozási Központ koránt sem szegényház, a város erejéhez mérten becsülettel gondoskodni akar az idısekrıl, ami
azt jelenti háromszori étkezést, szállást, állandó felügyeletet, orvosi ellátást biztosítunk számukra. Azért nem szabad
elfeledkezni azokról a városi polgárokról sem, akik még ezen
felül élnek ebben a városban. Nálunk nem jut pénz karácsonyi
csomagra, mert a szociális keretet felhasználjuk a fenti célra. Pedig a városban legalább 400 család él létminimum alatt.
Más településeken a hasonló jellegő akciók beindultak. Nálunk
viszont ez az alig háromszáz személy elvisz 11 millió forintot.
A vita során hallhatta a tisztelt Testület, van olyan intézményvezetı, aki hajlandó megszorító intézkedéseket tenni,
ugyanakkor a Gondozási Központ vezetıje csak az önköltséggel
van elfoglalva. Megítélése szerint az alap mindenképpen az
kell legyen amit az állami normatíva és a ténylegesen megfizetett térítési díj takar. Az önkormányzat
egy bentlakásos
ápoltra 58.800 Ft-ot, egy házi segítségnyújtáshoz 110 ezer forintot, egy szociális étkezésre 24600 Ft-ot, a nappali ellátáshoz 13.200 Ft-ot. És mindez mára 93 százalékban fel van
használva. A legnagyobb gond, hogy az igények szerint és nem
pedig a lehetıségekhez mérten szeretnének az emberek élni. Ha
a katolikus egyház is megcsinálja a szociális otthont, az önkormányzat még rosszabb helyzetbe fog kerülni, mert minden fizetıképes ellátottat el fog vinni.
Azzal nem ért egyet, hogy az önkormányzat elveszi a pénz a
Gondozási Központtól
1991-ben a város 1.890 ezer Ft támogatást adott, 95-ben ez az
összeg 7.500 ezer forint volt, 96-ban 10.343 ezer forint volt,
amit
a város saját költségvetésébıl biztosított, illetve 96ban volt közel 1 millió forint értékő kifizetetlen számla. Ebben az évben pedig 11.413 ezer Ft-ot szavazott meg az önkormányzat. És ez kevés. Ha nem tesz valamint a testület, akkor
ez az összeg meg fogja haladni a 15 millió forintot is.
A Képviselt-testület döntése értelmében, amennyiben egy intézmény az idıarányos költségvetését 7 százalékkal túllépi, azt
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meg kell vizsgálni. Jelenleg a Gondozási Központ 14 százaléknál tart. Az intézmény az önkormányzat rendelkezéseit nem
tartja be.
A törvényekhez hozzá tartozik az önkormányzat
költségvetési rendelete is.
A vita lezárásaként
határozati javaslatot terjesztett be a
testület elé.
A Képviselt-testület az intézmények I. félévi finanszírozásáról készült elıterjesztést az alábbiakkal fogadja el:
A Katona József Mővelıdési Központ, valamint az Apolló Mozi
vonatkozásában az I. félévi finanszírozásról szóló jelentést
elfogadja. A Képviselt-testület a költségvetési hiány csökkentése érdekében utasítsa az intézmények vezetıit a
további
szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselt-testület engedélyezzen a Katona József Mővelıdési
Központ részére egy darab mobil erısítı megvásárlását saját
költségvetése terhére. Amennyiben az intézmény II. félévi
költségvetése a beszerzésre fedezetet nem nyújt, úgy a Képviselt-testület a mobil erısítı beszerzéséhez pótelıirányzatot
biztosít.
A Városi Gondozási Központ túlfinanszírozásával kapcsolatosan
pedig az alábbi határozati javaslatot terjesztette a testület
elé:
A Képviselt-testület a Városi Gondozási Központ vezetıje és
gazdaságvezetıje által készített beszámolót és jelentést ne
fogadja el.
A Képviselt-testület utasítsa az intézmény vezetıjét, hogy az
augusztus 7-i testületi ülésre terjessze be az intézmény valós
pénzügyi helyzetét bemutató beszámolóját, melyben tételesen
sorolja fel a költségvetési hiány megszüntetésre vonatkozó intézkedéseit.
A Képviselt-testület utasítsa továbbá a Pénzügyi és Gazdasági,
valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságokat, hogy a szeptemberi
ülésig vizsgálják meg az intézmény fegyelmi felelısségét a
gazdálkodásban kialakult helyzetérét, tegyenek javaslatot a
fegyelmi felelısségre vonás megindítására, illetve amennyiben
a fegyelmi felelısségre vonás szükségessége nem áll fenn, úgy
tegyenek javaslatot más szükséges intézkedés megtételére.
Határidı: az intézmény beszámolójára: 1997. augusztus 7.
bizottsági vizsgálatra 1997. szeptemberi ülés
Felelıs : Gonda Edit intézményvezetı
Katona Lajos, dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Dávid István képviselt a második határozati javaslatot javasolta kiegészíteni azzal, amennyiben a vizsgálat eredményeként
az intézmény vezetıje fegyelmi felelısségre nem vonható, akkor
azok
kerüljenek fegyelmi felelısségre vonásra, akik a költségvetést elfogadták
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Hanyecz Margit képviselt asszony véleménye szerint az intézménybe csak azokat kellene felvenni akiknek nincs tartásra kötelezhetı hozzátartozójuk.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ki szerette volna hangsúlyozni, a Képviselt-testület a költségvetésért és annak elfogadásáért fegyelmi felelısségre nem vonható. Az intézmény költségvetésében foglaltakért az intézmény vezetıje a felelıs.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az intézmény vezetı
felelısséggel tartozik a Képviselt-testület által hozott döntések betartásáért, az Államháztartási törvény, a vonatkozó
kormányrendeletek, ágazati miniszter hozott rendelkezések, valamennyi az intézményre vonatkozó jogszabály betartásáért.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Képviselt-testület önmagát nem
vonhatja fegyelmi felelısségre, felelısségre vonhatja a költségvetési rendelet elıkészítıit és az intézmény vezetıjét.
R. Nagy János képviselt hozzászólásában elmondta, a költségvetés elıkészítésében az intézményvezetınek döntı szerepe van,
hiszen a tervezéshez a szükséges információkat adatokat t adja
meg. A Gondozási Központnál a
költségvetés túllépésével kapcsolatos viták évek óta mennek, ezt végérvényesen tisztázni
kell egyszer. Az intézmény vezetıje készítsen számításokat hogyan lehetne csökkenteni a hiányt. Ha az a megoldás, hogy az
intézményt egy épületegységbe kell helyezni, akkor erre kell
számításokat végezni és a testület elé terjeszteni. Tisztázni
kell azt is, vajon az egyház és a magánszféra bekapcsolódása a
szociális ellátás e formájába milyen elszívó hatást fog gyakorolni.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a testületnek, hogy
elıbb a Dávid István képviselt úr által beterjesztett módosító
javaslatról döntsön a testület, majd pedig a polgármester által beterjesztett két határozati javaslatról.
A Képviselt-testület tagjai Dávid István képviselt javaslatát
1 igen szavazattal 15 ellenszavazattal elvetették.
Ezt követıen a Polgármester a beterjesztett határozati javaslatokat tette fel szavazásra.
A Városi Gondozási Központ költségvetéséhez kapcsolódó javaslatot 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
234/1997./VII.24./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a Városi Gondozási Központ vezetıje és gazdasági vezetıje által
Gyomaendrıd város Polgármesteri Hivatalának címzett
125/1997. ikt. számú beszámolóját, valamint a Képviselt-testületnek címzett jelentését nem fogadja el.
A Képviselt-testület utasítja az intézmény vezetıjét,
hogy az augusztus 7-i testületi ülésre terjessze be
az intézmény valós pénzügyi helyzetére vonatkozó beszámolót, melyben tételesen fel kell
sorolni a költségvetési hiány megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket, ezen intézkedések számszaki adatainak megjelölésével (kiadás-megtakarítás.)
A Képviselt-testület utasítja a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságokat, hogy
az 1997. szeptemberi ülésre vizsgálják meg az intézményvezetı fegyelmi felelısségét a Gondozási
Központ gazdálkodásában kialakult helyzetért, tegyenek javaslatot a fegyelmi felelısségre vonás megindításárra, illetve amennyiben a fegyelmi felelısségre
vonás szükségessége nem áll fenn, úgy tegyenek javaslatot más szükséges intézkedés megtételére.
Határidı: az intézmény beszámolójára: 1997. augusztus
7.
bizottsági vizsgálatra 1997. szeptemberi
ülés
Felelıs :
Gonda Edit intézményvezetı
Katona Lajos, dr. Szendrei Éva bizottsági
elnök
A polgármester ezt követıen a Katona József Mővelıdési Központ, illetve az Apolló Mozi 1997. évi I. félévi finanszírozásáról készült beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatát
tette fel szavazásra.
A Képviselt-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következı
döntést hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
235/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a
Mővelıdési Központ, valamint az Apolló
zásában az I. félévi finanszírozásáról
tést elfogadja. A Képviselt-testület a
hiány csökkentése érdekében utasítja az
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Katona József
Mozi vonatkoszóló jelenköltségvetési
intézmények

vezetıit a további szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselt-testület engedélyezi a Katona József Mővelıdési Központ részére egy darab mobil erısítı megvásárlását saját költségvetése terhére. Amennyiben az
intézmény II. félévi költségvetése a beszerzésre fedezetet nem nyújt, úgy a Képviselt-testület a mobil
erısítı beszerzéséhez pótelıirányzatot biztosít.
Határidı: a szükséges intézkedések megtételére:
illetve értelem szerint
Felelıs :
Megyeriné
Csapó
Ildikó,
Csányi
Istvánné intézményvezetık
Dr. Dávid Imre polgármester
5.
Az 1997-98-as nevelési-, illetve tanévben indítandó csoportlétszámok engedélyezése
Hangya Lajosné bizottsági elnök néhány szóval röviden ismertette a jelenlévıkkel az elıterjesztést és kérte annak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester a bizottsági elnökkel egyetértve
javasolta a testületnek a beterjesztett anyag elfogadását.
A Képviselt-testület a javaslatnak megfelelten, vita nélkül,
egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
236/1997./VII.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a 1997/98-as
tanévben a város közoktatási intézményeiben a határozatban foglalt csoport létszámokat engedélyezi.
1. sz. Napközi Otthonos Óvodák:
Selyem út
4 csoport
gyermek létsz.: 88 fı
Blaha út
3 csoport
gyermek létsz.: 70 fı
Szabadság út
2 csoport
gyermek létsz.: 50 fı
Polyákhalmi út
1 csoport
gyermek létsz.: 24 fı
2. sz. Napközi Otthonos Óvodák:
Kossuth út
5 csoport
gyermek létsz.: 131 fı
Jókai út
3 csoport
gyermek létsz.: 80 fı
Vásártéri ltp.
3 csoport
gyermek létsz.: 64 fı
Ft út
2 csoport
gyermek létsz.: 60 fı
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola:
Normál tagozat 22 csoport
tanuló létsz.: 515 fı

358

Speciális tag.

5 csoport

Diákotthon
3 csoport
Napközis csoportok száma: 9

tanuló létsz. :
63
fı
tanuló létsz.:
46 fı

2. sz. Általános Iskola
Tanulócsoportok száma:
34
795 fı
Napközis csoportok száma: 17
KNER Imre Gimnázium
Tanulócsoportok száma:

13

Tanulólétszám:

Tanulólétszám:

335 fı

Bethlen G. Mezıgazdasági- és Ipari Szakképzı Iskola
Szakmunkásképzés:
- elméleti csoportok száma:
- szakmai csoportok száma:
- tanulólétszám:

10
15
277 fı

Szakközépiskolai oktatás:
- elméleti csoportok száma:
11
- szakmai csoportok száma:
12
- tanulólétszám:
303 fı
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola csoport létszámainak
meghatározására
a Képviselt-testület a szeptemberi beiratkozások lezajlása
után visszatér.
Határidı: 1997. szeptember 01., illetve a Városi Zene és Mővészeti
Iskola
vonatkozásában 1997. szept. 30.
Felelısök:
a közoktatási intézmények vezetıi
6.
A 2. sz. Általános Iskola Napközi konyhájának nyári nyitva
tartás szüneteltetése
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztést javasolta elfogadni, hiszen mint az abból is kitőnik, az étkeztetést igénybe
vevık azt továbbra is megtehetik, az ellátás megszervezésre
került.
A Képviselt-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
2371997./VII.24./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a 2. számú Ál-
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talános Iskola Napközi konyhájának nyári szüneteltetését 1997. július 14-tıl augusztus 25-ig engedélyezi.
Határidı: azonnal
7.

Városi Bölcsıde nyitva tartásának szüneteltetése

Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a Humánpolitikai Bizottság által beterjesztett elıterjesztést elfogadni.
A Képviselt-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
238/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a Városi Bölcsıde nyitva tartásának szüneteltetését 1997. augusztus 1-ttl augusztus 25-ig indokoltnak tartja, azt engedélyezi.
Határidı: azonnal
8.

Andor Károly területvásárlási kérelme

Dr. Dávid Imre polgármester emlékeztette a tisztelt testületet
arra a korábbi döntésére, miszerint Andor Károlynak a szóban
forgó területet 1996-ban értékesítésre kijelölte, azonban akkor a kérelmezı pénzügyi okok miatt nem tudta a területet megvásárolni. Hangsúlyozta, amennyiben augusztus 31-ig az adásvétel nem bonyolódik le, úgy a Képviselt-testület a vételárat
módosíthatja.
Hangya Lajosné bizottsági elnök, mint a terület képviseltje az
elıterjesztés kapcsán szerette volna felhívni a figyelmet miszerint választókörzetének területén nagyon sok az illegálisan
lerakott szemét, illetve problémát jelent hogy a nagygépek a
gyalogos járdákat tönkreteszik.
Kérte a közterület fokozottabb ellenırzését, illetve kérte
hogy a gyalogos járdán való közlekedés szabályainak betartására szólítsák fel az ottani vállalkozókat, területhasználókat.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselt asszony bejelentésével
kapcsolatosan elmondta, a közterület felügyelık figyelmét fel
fogják hívni a fokozott ellenırzésre.
Kérte a testület tagjait, amennyiben az elıterjesztéssel
egyetértenek, úgy azt fogadják el.
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A Képviselt-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd város Képviselt-testülete
239/1997./VII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete az Önkormányzat
tulajdonát
képezı,
a
gyomaendrıdi
ingatlannyilvántartásban a 14879/10. hrsz.-ú (1674 m") és a
14879/11. hrsz.-ú (625 m2) ingatlanokat értékesíti
Andor Károly Gyomaendrıd, Móricz Zs. u. 1/1. szám
alatti lakos részére 60 Ft/m2 egységár, mindösszesen
137.940 Ft (2299 m2 * 60 Ft/m2) vételár mellett.
A Képviselt-testület megbízza a polgármestert az
adásvételi szerzıdés megkötésével, melynek végsı határideje 1997. augusztus 31.
Határidı: 1997. augusztus 31.
Felelıs
: Dr. Dávid Imre polgármester
9.

Református temetı boncházára vételi ajánlat

Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a Református Egyházzal
egyeztetett elıterjesztés elfogadását.
A Képviselt-testület a beterjesztett elıterjesztést vita nélkül, egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
240/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete az ún. "Református temetı boncházát" elbontásra, a bontott anyag
ellenébe átadja Tóth Béláné Gyomaendrıd, Eötvös u.
10. szám alatti lakos részére 8.000 Ft + 25 %
ÁFA ellenében.
A Képviselt-testület kötelezi Tóth Bélánét a teljes
tereprendezésre és romeltakarításra.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs
: Dr. Dávid Imre polgármester
10.

A Gyomai FC támogatási kérelme

Hangya Lajosné bizottsági elnök az elıterjesztés szóbeli indoklásaként elmondta, a bizottság erkölcsileg kötelességének
érezte a kérelem támogatását, annál is inkább, mivel az 1997.
évi költségvetésben igen szerény mértékő támogatásban részesült az egyesület.
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Dr. Dávid Imre polgármester kérte a testülettıl az elıterjesztés támogatását és elfogadását.
A Képviselt-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
241/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a Gyomai FC részére 310.000 Ft támogatást biztosít.
A Képviselt-testület a támogatási összeg fedezetkijelölésért a késıbbiek során intézkedik.
Határidı: a támogatás folyósítására 1997. szeptember
1.
fedezet kijelölésre 1997. november 30.
Felelıs : Dr. Dávid Imre polgármester
11. Gyomaendrıd - Dévaványa Sport Egyesület Sakk szakosztály
támogatási kérelme
Hangya Lajosné bizottsági elnök az elıterjesztés rövid ismertetése után elmondta, a bizottsági ülésen felvetıdött, hogy a
jövı évtıl egységes sportkoncepció kidolgozása szükséges,
melyben rögzíteni kell, azon egyesületek részesülhetnek nagyobb önkormányzati támogatásban, ahol a szponzori támogatás
is nagyobb. A Bizottság felkéri a Sakk szakosztály vezetıit a
szponzori támogatás növelésére.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselt-testület
a javaslatot vita nélkül, egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete
242/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete a Gyomaendrıd
– Dévaványa Sport Egyesület Sakk szakosztálya részére
109.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselt-testület utasítja a polgármestert a támogatási összeg átutalására.
A támogatási összeg fedezet kijelölésére a Képviselttestület a késıbbiek során visszatér.
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Határidı: a támogatás folyósítására: 1997. szeptember
1.
fedezet kijelölésre : 1997. november 30.
12.

Bejelentések

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és Kirendeltsége épületeinek tett és homlokzat-felújítására, valamint az út és járdajavítások megrendeléseirıl.
Az út és közmő ügyintézı által beterjesztett tájékoztató a
Képviselt-testület vita nélkül elfogadta, azt tudomásul vette.
Az oktatási ügyintézı tájékoztatót nyújtott be a Képviselttestület felé az 1997 évi érettségi vizsgák eredményérıl.
Dr. Dávid Imre polgármester a diákoknak a vizsgaeredményhez
gratulált, köszönetét fejezte ki a felkészítı tanároknak, valamennyi oktatónak.
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után szóbeli bejelentések következtek.
R. Nagy János képviselt tájékoztatta a jelenlévıket, miszerint
a Telecoop Kft. felszámolása megindult.
Hangya Lajosné területi képviselt az endrıdi fiatalok kérését
tolmácsolta a testület felé.
A fiatalok kérik, hogy szombatonként az esti órákban Endrıdre
induló busz igazodna a mozielıadás végéhez, vagyis kérik hogy
20,30 órakor , illetve 10,30 órakor induljon.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, a vállalkozót
telefonon értesítette a fenti problémáról, azonban visszajelzést
ez ügyben nem kapott. Ismételten meg fogják keresni a
vállalkozót.
A fenti napirendek megtárgyalása után az Ötv. 12. § /4/ bekezdése a. pontja alapján javasolta a testületnek, hogy a polgármester, illetve a Humánpolitikai Bizottság által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések ügyében a Képviselttestület zárt ülésen döntsön.
A Képviselt-testület javaslattal egyetértett, egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül zárt ülést
rendelt el.
Gyomaendrıd Város

Képviselt-testülete
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243/1997./VII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselt-testülete az Ötv. 12. §
/4/ bekezdés a. pontja alapján zárt ülést rendel el
az alábbi napirendek tárgyalásához.
1.az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja
alapján zárt ülést rendel
el az alábbi napirendek
tárgyalásához.
1
Rendszeres szociális segély iránti kérelem elutasításával kapcsolatos
fellebbezés
2.
Rendszeres nevelési segély iránti kérelem elutasításával kapcsolatos
fellebbezés
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a vendégek jelenlétét, az ülést bezárta.
K.m.f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dávid István
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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