Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. október 22 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, Dr.
Kovács Béla, Kovács Kálmán, Nagy Pál, R. Nagy János,
Dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Uhrin
Zoltánné, Pápai Pálné, Nagy Istvánné, Tamási Józsefné
csoportvezetık,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervek képviselıi és a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelenlévı tagjait, a hivatal dolgozóit, intézmények vezetıit és
valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen volt 16 képviselı. Katona Lajos képviselı
elızetesen jelezte, hogy késıbb fog érkezni, míg Knapcsek Béla
képviselı egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hangya Lajosné és R.
Nagy János képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- Október 3-án került megrendezésre a Térségi Európa Nap Szarvason. A rendezvényen való részvételre, városunk szélesebb körő
bemutatására, ismertetésére maximálisan kihasználtuk a lehetıséget. Igen nagy tetszést arattak a gyomaendrıdi sátorban bemuta-
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tásra került prospektusok, reklám anyagok a magán Motormúzeum
által felállított 1927 évjáratú motorkerékpár, a Kner figurának
beöltözött nyomdász és segítıi, akik négy nyelven köszöntötték
az Európa Nap résztvevıit.
Az Európa Nap keretében önálló programként került sor a városban
az új Városi Szakrendelı Intézet ünnepélyes átadására, melynek
díszvendége volt dr. Kökény Mihály népjóléti miniszter úr, illetve ezen a napon került sor Corini Margit festımővész születésének 100., halálának 15. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitására.
A képviselı-testület nevében megköszönte Várfi András alpolgármester úrnak, hogy végig vitte ezt a rendezvénysorozatot, illetve elismerését fejezte ki Megyeriné Csapó Ildikónak a Katona József Városi Mővelıdési Ház igazgatójának, hogy Hornok Ernı a
Rekline Stúdió vezetıjének segítségével egy színvonalas
Gyomaendrıdöt bemutató sátort rendezett be.
- Sor került a Vállalkozásfejlesztési Aliroda ünnepélyes átadására, melyre a település mintegy 60 legnagyobb helyi adófizetıje
került meghívásra.
A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár minden héten csütörtökön
ügyfélfogadást tart az alirodában. Az Agrárkamara beköltözése is
folyamatban van.
A képviselı-testület jóváhagyásával szeptember 24-27 között önkormányzati tapasztalatszerzı tanulmány úton vett részt Burgenlandon Anduben és Frauenkirchenben.
A vendéglátók bemutatták az oktatási intézményeket, a szociális
intézményeiket. A delegáció megtekintette Anduben és környékét,
az ottani civil szervezıdés keretében mőködı önkéntes Tőzoltóságokat, infrastruktúrájukat, - szennyvíztisztító telepet, kommunális szemétgyőjtı telep, ivóvíz ellátás, vízmővek- amelyek igen
korszerő technikával mőködnek. Tudomásul kell venni, hogy ott
sokkal kisebb létszámmal, korszerőbb technikával, kevesebb adminisztrációval és több pénzbıl mőködnek az önkormányzatok.
Lényeges volt, hogy 30 magyar polgármesterrel találkozott akikkel fontos tapasztalatokat cserélhettek.
- Október 10-12-én egy 10 fıs delegáció vett részt Nagyenyeden a
Bethlen Kollégium fennállásának 375. évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozaton.
/ Katona Lajos képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 17 fı.
/
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A polgármesteri tájékoztató után felkérte dr. Gedei Margit fıorvos asszonyt, hogy a szóbeszédek megelızése és tisztázása érdekében tájékoztassa a jelenlévıket a Hepatitis A vírus okozta
fertızı májgyulladás számának alakulásáról, a fertızés elterjedésének okáról, annak megelızési lehetıségérıl.
Dr. Gedei Margit fıorvos, mint azt polgármester úr is említette
a fertızı májgyulladás egy vírus okozta betegség, amelynek terjedése a széklettel, szájon keresztül történik, olyan körben
ahol a higiéniás viszonyok nem megfelelıek, nagy közösségbe szorosan sokan élnek együtt.
A betegség lefolyása nem olyan súlyos. A hepatitisz A vírus által okozott megbetegedés az elmúlt idıszakban nagyobb számban
fordult elı településünkön. A betegség nyáron és ısz végén 10-12
évenkénti ciklusban szokott fokozottabban elıfordulni. Az ÁNTSZ
és a KÖJÁL jelentése szerint, az elmúlt évihez képest nincsen
több vírus által okozta megbetegedés, kissé túlzottnak tartják a
betegség körüli híreszteléseket.
Április 20. óta 34 megbetegedés lett bejelentve, október 10. óta
újabb megbetegedés nem volt. A megbetegedés fele-fele arányban
fordul elı a cigány és a nem cigány lakosság körében. Általában
a fertızöttek száma két nagyságrenddel nagyobb a megbetegedettek
számától, nagyon sokan tőnet nélkül esnek át ezen a betegségen,
amely aztán védettséget okoz egy egész életre. Fıleg a fiatalkorú felnıttek betegszenek meg. A 15 éven aluliak száma 8 fı volt
a 34 megbetegedésbıl.
Elıfordulását tekintve az endrıdi településrészen a Táncsics,
Halász, Vadász, Kárász utca területén volt a több, viszont elıfordult az Ifjúsági lakótelepen. A gyomai településrészen a
Bocskai, Bajcsy és Fegyverneki úton.

A betegség elleni védekezés egyik formája az elölt vírussal történı oltás, ami viszont még Tb. támogatás mellett is nagyon sokba kerül. Általában a fertızésnek fokozottan kitett helyekre
utazóknak / Kelet-Ázsia, Afrika, Dél és Közép Amerika/ szokták
ezt a védıoltást beadni. Európában azon egészségügyi dolgozók
kapják meg ezt a védıoltást, akik fertızésnek kitett területen
dolgoznak. Pl. laborosok, fertızı osztályok dolgozói. Azonban ez
nem általános.
Településünkön a fertızött környezetben 450 fı a glamalobulin
nevő védıoltást kapta meg, hogy ne kapjon megbetegedést.
A védekezés másik formája a fokozott higiéné, mivel a széklettel
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terjedı megbetegedésrıl van szó, ezért az említett utcákban jelentkezett fertızéshez nagyban hozzájárult, hogy jó néhány lakó
az éjszakai órákban a utcai árkokba engedi ki a szennyvizet. A
szennyvízcsatorna rendszerbe történı rákötés lehetıségének megteremtésével, nyilván minden széklettel terjedı vírusos, vagy
bakteriális fertızés lehetısége kisebb lesz.
A megyei ÁNTSZ-tıl kapott tájékoztatás szerint országos viszonylatban sincs több fertızés, mint az elmúlt évben. Nem kevesebb a
%-os megbetegedés Szabolcs-Szatmár, és Borsod megyében sem, mint
Békés megyében.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a fıorvos asszonynak a
tájékoztatót, majd megkérdezte az alpolgármester urat a bizottságok elnökeit van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Hanyecz Margit képviselı a Független Kisgazdapárt nevében nem
értett egyet azzal a napirendi javaslattal, miszerint a 42. napirendként javasolt Peres eljárás alatt lévı földterület ügye
zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra. Véleménye szerint a lakosság egészét érintı közügyrıl van szó, a nyilvánosságot nem kellene kizárni a vitából. Indítványozta a téma nyílt ülésen történı megvitatását. Továbbá kérte, hogy a Független Kisgazdapárt
Gyomaendrıdi alapszervezetének a témával kapcsolatban benyújtott
kérelme az ülés szünetében kerüljön kiosztásra.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselı-testületet
döntsenek a képviselı asszony indítványáról, miszerint a Peres
eljárás alatt lévı földterület ügye tárgyú elıterjesztés nyílt
ülésen kerüljön megtárgyalásra.
A képviselı-testület az indítványt 9 igen szavazattal támogatta.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a szavazás eredményére
kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
317/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Peres eljárás alatt lévı földterület ügye
tárgyú elıterjesztést nyílt ülésen vitatja
meg.
Határidı: azonnal
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Ezt követıen a polgármester a meghívóban szereplı napirendet az
alábbiakkal javasolta kiegészíteni.
42. napirend: A Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó pályázatok támogatása
43. napirend: Közmeghallgatás összehívása
44. napirend: Liget-fürdı alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
45. napirend: A Városi Gondozási Központnál az intézményvezetıi
pályázatok véleményezésére létrehozandó szakmai-szakértıi bizottság
46. napirend: Peres eljárás alatt lévı földterület ügye
A képviselı-testület a napirend kiegészítésére tett javaslatot
egyhangúlag, 17 igen szavazattal támogatta és az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
318/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Egyes önkormányzati rendeletek
felüvizsgálata
2./ A közterületek rendjérıl szóló rendeletek
felülvizsgálata
3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítása
4./ A gyermekek rendszeres támogatásának módjáról szóló rendelet-tervezet
5./ Önerıs lakossági közmőépítések támogatásáról
szóló rendelet-tervezet
6./ Javaslat az 1998. január 1-tıl alkalmazásra
kerülı helyi adó rendelet módosítására
7./ Az intézmények finanszírozásának helyzete 1997. szeptember 30-ig
8./ A mővelıdési intézmények szervezeti változásával kapcsolatos költségvetési elıirányzat
változás
9./ A pedagógus kötelezı óraszám emelés költségvetési hatása
10./ A Városi Zene-és Mővészeti Iskolában
1997/98-as tanévben indítandó csoportlétszámok engedélyezése
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11./ Szent Gellért Katolikus Általános Iskola részére támogatás
12./ Katona József Városi Mővelıdési Központ
pótelıírányzat kérése fedezettel
13./ Gyomaendrıdi Holtági és Horgász Egyesületek Szövetsége
által a Soczó-és Templom zugi holtágakon végzett
iszapkotráshoz többlet támogatás kérése
14./ Délalföld Ifjúságáért Alapítvány kérelme
15./ Nemesi címerek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek biztosítása
16./ Bérbeadott önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti
díjának módosítása
17./ Tourisztikai Iroda mőködtetése
18./ Útépítés megvalósításának lehetısége a
lakás-elıtakarékossági pénztáron
keresztül
19./ Gyomaendrıd szennyvízelvezetı rendszerének fejlesztési koncepciója
20./ Gyomaendrıd város Sportkoncepciója
21./ 1998. évi címzett támogatás igényére
benyújtott pályázat második fordulójában való részvétel
22./ Gyermekjóléti szolgálat létrehozására
pályázat benyújtása
23./ Pedagógiai Szakszolgálatok Központi támogatásának felhasználására benyújtott projekterv jóváhagyása
24./ Barátság SE részére terület térítésmentes használatba adása
25./ Halászati jog megkérése
26./ Gyomaendrıd, Blaha u. 5. sz. alatti ingatlan visszavásárlása
27./ Lizák István és neje bérleti ügye
28./ Gépfarm Kistermelık Szövetkezete kérelme haszonbérlet módosítása iránt
29./ MEDOSZ Szövetség bérleti ügye
30./ Orbán János ingatlan értékesítése
31./ özv. Varga Zoltánné ingatlan eladási
ajánlata
32./ Zöldrét Kft. földbérleti ajánlata
33./ Zrínyi u. kétirányú forgalmi rendjének
visszaállítása
34./ Magtárlaposi út gázellátása
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35./ Dinyáné Bánfi Ibolya megbízott intézményvezetı kérelme
36./ A Városi Könyvtár vezetıi pályázatok
elbírálására szakmai-szakértıi bizottság létrehozása
37./ Munkacsoport létrehozása Gyomaendrıd
középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozására kiírt pályázat
elbírálásának elıkészítésére
38./ Gyomaendrıdi Híradó bevételeinek alakulása 1997-ben, valamint szerkesztıi vélemény a Híradó helyzetérıl
39./ Önkormányzati Gazdasági Vezetık és
Könyvvizsgálók Klub Egyesületbe
belépés
40./ Közterület-felügyelık a Magyarországi
Közterület felügyeletek Országos
Egyesületbe való belépés
41./ Az 1997. évi Népszavazás
42./ A Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó pályázatok támogatása
43./
Közmeghallgatás összehívása
44./ Liget-fürdı alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
45./ A Városi Gondozási Központnál az intézményvezetıi pályázatok véleményezésére létrehozandó szakmaiszakértıi bizottság
46./ Peres eljárás alatt lévı földterület
ügye
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt arra kérte a képviselıket,
hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokra tett
jelentést fogadják el.
A 173/1997./V.29./KT. számú " Intézkedés az 1997. évi költségvetés pozíciójának javítására" tárgyú jelentéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, a képviselı-testület az elmúlt ülésén döntött arról, miszerint a Blaha és térsége V. ütem szennyvízcsatorna fejlesztéshez hiányzó fedezetet a Dégáz részvények értékesítésébıl maradó céltartalékból biztosítja. Idıközben a Vízmő
Rt. 2,5 millió forintot biztosított a szennyvízberuházásra, így
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a céltartalékból ennyivel kevesebb összeg kerül felhasználásra.
A Képviselı-testület a jelentést a polgármester úr által elmondott kiegészítéssel egyhangúlag, 17 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
319/1997.X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
68/1997./II.27./, 129/1997./IV.10.,
144/1997./IV.24./, 160/1997./IV.24./,
173/1997./V.29./, 179/1997./V.29./,
217/1996./VIII.29./, 220/1997./VI.26./,
228/1997./VII.24./, 229/1997./VII.24./,
230/1997./VII.24./, 231/1997./VII.24./,
232/1997./VII.24./, 233/1997./VII.24./,
234/1997./VII.24./, 235/1997./VII.24./,
236/1997./VII.24./, 239/1997./VII.24./,
240/1997./VII.24./, 241/1997./VII.24./,
242/1997./VII.24./, 248/1997./VIII.7./,
249/1997./VIII.7./, 250/1997./VIII.7./,
254/1997./VIII.7./, 255/1997./VIII.7./,
256/1997./VIII.7./, 258/1997./VIII.7./,
261/1997./VIII.7./, 262/1997./VIII.7./,
263/1997./VIII.7./, 265/1997./VIII.7./,
266/1997./VIII.7./, 267/1997./VIII.7./,
268/1997./VIII.7./, 270/1997./VIII.7./,
276/1997./IX.18./, 277/1997./IX.18./,
278/1997./IX.18./, 279/1997./IX.18./,
283/1997./IX.18./, 284/1997./IX.18./,
286/1997./IX.18./, 289/1997./IX.18./,
294/1997./IX.18./, 296/1997./IX.18./,
297/1997./IX.18./, 302/1997./IX.18./,
303/1997./IX.18./, 304/1997./IX.18./,
305/1997./IX.18./, 310/1997./IX.18./,
311/1997./IX.18./, 312/1997./IX.18./ számú
határozatokról készült jelentést elfogadta.

Határidı: azonnal
1. napirend
Egyes önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Szendrei Évát az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét az elıterjesztés rövid ismertetésére
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület
az elızı ülésén elfogadta azt az ütemtervet, amely tartalmazza,
hogy mely helyi rendeletek felülvizsgálatát tartja szükségesnek.
Az ütemtervnek megfelelıen a jelen elıterjesztés tartalmazza
azokat a rendeleteket, amelyek hatályon kívül helyezését javasolja a bizottság. A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés
legmagasabb díjairól szóló rendelet felülvizsgálatát az új koncessziós szerzıdéssel egy idıben javasolják felülvizsgálni, illetve újraszabályozni. A felsorolt rendeletek hatályon kívül helyezésére részben azért kerül sor, mert van olyan ami kétszer is
van szabályozva, illetve vannak olyanok amelyek meghatározott
idıszakra, egy-egy alkalomra vonatkoztak, így az idık elteltével
aktualitásukat vesztették.
Az Ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló rendelet bizonyos szakaszát azért javasolja a bizottság hatályon kívül helyezni, mert az nem cseng össze az idıközben megjelent Ifjúságról szóló törvény szellemével.
Észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem hangzott el,
így a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1997./.../KT. számú rendeletét
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl
2. napirend
A közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Szendrei Éva bizottsági elnöknek.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítására azért kerülne sor, mivel a közterületeken történı szeszes
ital fogyasztás korlátozásáról külön rendelet rendelkezik. A bi-
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zottság véleménye szerint ezt nem szükséges önálló rendeletben
beszabályozni, hanem célszerő beépíteni közterületek rendjérıl
szóló rendeletbe.
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 egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1997./.../KT. számú rendeletét
a közterületek rendjérıl szóló
24/1992./VII.1./KT. számú rendelet módosításáról
3. napirend
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a jelenleg érvényes
élelmezési nyersanyagköltség 1996. április 1. elıtt lett megállapítva, melybıl az áremelkedések miatt az intézmények már nem
tudják biztosítani a nyersanyagmennyiséget, ezért szükség lenne
a nyersanyagköltség és az intézményi térítési díj változtatására. A javasolt nyersanyagköltség növekedésének mértéke 5-33 %.
Az intézményi térítési díjaknál egy nagyobb mértékő növekedésre
tettek javaslatot az Idısek Otthona vonatkozásában. Lényegében a
bizottság elé három alternatíva került beterjesztésre, amelyek
közül egy köztesebb díjemelést tartottak elfogadhatónak, konkrétan az Idısek Otthona intézményi térítési díját 660 Ft/ fı/nap,
19.800 Ft/fı/ hó változtatással javasolja a bizottság a képviselı-testületnek elfogadásra.
A Humánpolitikai bizottság javaslatát a Pénzügyi és Gazdasági és
az Ügyrendi és Jogi bizottság is támogatta.
Hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy
alkossák meg a rendeletet.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minı-
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sített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotta
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
25/1997./.../Kt. számú rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról
szóló 16/1996./IX.16./KT. számú rendelet
1. számú és 2. számú mellékletének módosításáról
4. napirend
A gyermekek rendszeres támogatásának módjáról szóló rendelettervezet
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az 1997. november 1tıl hatályba lépı gyámügyi törvény rendelkezései szerint az önkormányzat által eddig folyósított rendszeres nevelési segélyt
meg kell szüntetni és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
kell részesíteni az arra rászorulókat. Ezzel a támogatási formával a nehéz helyzetben lévık jobban járnak, mivel a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 20 %-ánál, azaz 2.300 Ft-nál. Ezt a támogatást a jogosultak körében kötelezı biztosítani. A támogatás
fedezetét ebben az évben a központi költségvetés biztosítja, a
következı évben a szociális és gyermekjóléti ellátások normatívája fogja tartalmazni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megkívánta jegyezni, kétségtelen hogy a nehéz helyzetben lévık ezzel a támogatási formával
jobban járnak, a hátránya a rendeletnek mindössze annyi, hogy az
önkormányzatnak nincs módja mérlegelni a támogatásban részesülı
vagyoni helyzetét, mivel az alanyi jogon jár.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el 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, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1997./.../KT. számú rendeletét
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a gyermekek rendszeres támogatásának módjáról
5.napirend
Önerıs lakossági közmőépítések támogatásának feltételeirıl és
eljárási rendjérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Bélát a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a szóbeli kiegészítés megtételére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, lényegében gazdasági
okok miatt van szükség a rendelet módosítására, ugyanis az útépítési költségek nagyfokú megemelkedése miatt szükségesnek látszik az önerıs lakossági közmőépítések támogatására eddig nyújtott 20 % támogatást minimum 20, maximum 40 %-ra felemelni.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta figyelmet
arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1997./.../KT. számú rendelete
az önerıs lakossági közmőépítések támogatásának
feltételeirıl és eljárási rendjérıl szóló
15/1993./IV.20./KT. számú rendelet módosításáról
6. napirend
Javaslatok az 1998. január 1-tıl alkalmazásra kerülı helyi adó
rendelet módosítására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét a szóbeli kiegészítés megtételére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, alapvetıen kialakult egy
szerkezete a helyi adókról szóló rendeletnek, ami 1990-ben került szabályozásra. Az elmúlt évek alatt, ott ahol komolyabb
problémák merültek fel a szabályozásban, ahol esetleg az adózás
nem volt igazságos, ott történtek módosítások, de igazából az
adórendszer lényegét ez nem érintette.
A jelenleg javasolt módosítás további finomításokat tartalmaz,
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illetve érinti az adómértékeket is, hiszen azok emelésére az
infláció követés miatt szükség mutatkozik.
A javasolt mértékek bizonyos emelkedést jelentenek, de nem érik
el az infláció mértékét. A javasolt alternatívák közül a bizottság nem tudott egységesen állást foglalni, volt amelyiknél nem
született döntés, volt ahol a magasabbat, míg volt ahol az alacsonyabb mértékő emelést fogadták el.
Megítélése szerint akkor járna el helyesen a testület, ha a magasabb mértékő emelkedést fogadnák el, az infláció mértékét követnék.
Az egyes adónemek közül, a helyi iparőzési adó adótételeinek,
illetve adóalap meghatározásáról csak a törvénymódosítás után
tudnak majd dönteni. Az információk szerint az adó alapot az
anyagköltség 33 %-val lehet majd csökkenteni.
Összességében a maga részérıl elfogadásra javasolta a beterjesztett vitaanyagot, célszerőnek tartotta, hogy a hivatal részérıl
az erre illetékes adónemenként ismertesse a javasolt változtatásokat.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzıt az ismertetés megtételére.
Csorba Csaba jegyzı elıljárójában hangsúlyozta, hogy a beterjesztett rendelet módosításáról szóló tervezet a helyi adókkal
kapcsolatos változtatásoknak az elsı fordulós vitája. Jelen
esetben a képviselı-testületnek arról kell dönteni, alkalmasnak
tartja e ezt a vitaanyagot lakossági és érdekképviseletekkel
történı véleményeztetésre.
Azt látni kell, hogy alapvetıen nem jelentıs az adómértékek emelése, hiszen az 1998-as költségvetési évben össz volumenét tekintve a helyi adókból származó bevétel nem fog növekedni. Ennek
ellenére bizonyos adótételeknél lesznek emelkedések, de összességében kiegyenlítik egymást.
Elveit tekintve elmondható, hogy jól mőködik a helyi adórendszer, viszont vannak olyan problémák és feszültségek pl. magánszemélyek kommunális adója, iparőzési adó, amiket szükséges orvosolni.
Mint arról már volt szó, a törvényi változtatások miatt egyenlıre bizonytalanságok vannak a helyi iparőzési adó tekintetében.
Építmény adó:
Elveit tekintve az építményadó nem változik. A változást az üdülıterületeknél bejövı sávozás jelenti, amellyel arra próbáltak
törekedni, hogy az adó mértéke az elérhetı infrastukturális hálózathoz igazodjon. A bizottsági tárgyalásokon ezzel kapcsolat-
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ban hangoztak el ellenvélemények, hiszen az adó mértéke a jelenlegi infrastrukturális hálózathoz igazodik, tehát ott ahol teljes mértékben elérhetı az infrastruktúra ott egy magasabb adótételrıl beszélünk, míg ott ahol csak bizonyos ágak vannak, természetesen kisebb az adómértéke. A bizottságok véleménye szerint a
problémát az jelenti, hogy az adótételeknél nem jut kifejezésre
és érvényre az a lakossági erı, amelyet a korábbi idıszakban befektettek.
Megítélése szerint ez némiképpen cáfolható, hiszen ezeknek a hálózatoknak a kiépítéséhez annak idején a tanács hozzájárult,
vagy más állami támogatás biztosítva volt.
Természetesen az a kedvezmény jelenleg is biztosított, hogy ahol
környezetvédelmi, vagy infrastrukturális beruházást hajtottak
végre, az adóval szemben elszámolható, azzal a megkötéssel, hogy
csak ott ahol a beruházás önkormányzati támogatás nélkül történt.
Az építményadó vonatkozásában bizonyos eltérés található az
iparőzési adóval való kapcsolata tekintetében, errıl az iparőzési adó ismertetésénél fog néhány szót szólni.
Magánszemélyek kommunális adója:
Jelentıs mértékő változás következik be, bıvül a mentességek köre, változik az elszámolhatósági kör. Új adómentességnek számít
például, hogy aki a helyi kábeltévé megvalósításához anyagilag
hozzájárul, az a befizetett összeget a magánszemélyek kommunális
adójával szemben elszámolhatja.
A magánszemélyek kommunális adójának sávozásán nem kívánnak változtatni, ez a gyakorlatban beváltotta a hozzá főzött reményeket. Az üresen álló ingatlanok tekintetében bizonyos szankció
bevezetésére tettek javaslatot, melynek lényege, hogy ha meghatározott idın belül üresen áll az építmény, lakás, úgy egy magasabb összegő adót kell fizetni. A mentességeket tekintve különbség van az örökség útján került tulajdon, vagy más úton szerzett
tulajdon között. Ezen szankció bevezetésének az a célja, hogy a
városban az ingatlanforgalom mozogjon és lehetıség szerint a lakás igények megoldásába ezek az ingatlanok kerüljenek be, hiszen
a szociális bérlakás állomány a városban csökkent, a bérleti díjak viszont igen magasak.
Telek adó:
Alapvetıen a beépítettségi kötelezettség vonatkozásában változna
a telekadó mentesség. Ez a mentesség szolgálhatná azt, hogy a
telkek is bekapcsolódjanak az ingatlanforgalomba.
Iparőzési adó:
Lényegi változás a mentességek körét érinti, amely a korábbihoz
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képest jelentısen bıvülne. Ezek a mentességek alapvetıen a korábban mőködtetett vállalkozók kommunális adójából származnak.
Ezek a mentességek a munkahelyteremtést segítik elı és célozzák
meg.
Az, hogy mennyi legyen az adómértéke egyenlıre nem lehet választ
adni, erre az országgyőlés által elfogadott törvénymódosítás
után, várhatóan decemberben lehet visszatérni.
Az építményadóval való kapcsolatában az lett volna az elsı elképzelés szerinti változtatás, hogy szükséges lett volna bevezetni egy minimumadót. Ennek lényege, hogy aki nem fizet iparőzési adót, mert olyan csekély az árbevétele, valamilyen szintő
adóbefizetéssel járuljon hozzá a város költségvetéséhez. Ez a
javaslat viszont az elızetes egyeztetések során nem került támogatásra.
Idegenforgalmi adó:
Csak a mértékek emelkednének, a képviselı-testület majd dönt arról, hogy melyik változatot fogadja el.
Gépjármő adó:
Egyenlıre nem tartják indokoltnak a gépjármő adó mértékeinek
változtatását, nem kívánják további terhekkel súlytani a gépjármő tulajdonosokat.
Ahogy az elıterjesztésben is olvasható a vitaanyagot elsı fordulóban három bizottság tárgyalta, a lakossági véleményeztetést
követıen a rendelet-tervezetet valamennyi bizottság újra fogja
tárgyalni, majd azt követıen kerül a képviselı-testület elé megalkotásra.
Dr. Dávid Imre polgármester felhívta a képviselık figyelmét a
36. oldalon a magánszemélyek kommunális adójánál az adó alapja
és mértéke táblázat fejrészében történt elírásra. A tábla fejrésze helyesen Ft/ év. Kérte a képviselıket, hogy a döntést során
a helyesbítést vegyék figyelembe.
A határozati javasolta utolsó mondatát annyiban javasolta módosítani, miszerint a képviselı-testület utasítsa a jegyzıt, hogy
a lakossági-és érdekképviseleti szervek véleményének megismerése
után a rendelet-tervezetet a decemberi ülésre terjessze elı.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl javasolta, hogy a mezıgazdasági vállalkozók a tiszta jövedelmük után fizessenek iparőzési adót.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az iparőzési adó alapját a készülı törvénymódosítása fogja meghatározni, attól eltér-
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ni nem lehet, csak az ezrelék mértékét tudja a képviselıtestület befolyásolni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, pozitívuma a rendelet-tervezetnek a szociális kedvezmények bevezetése.
A telekadó fizetési kötelezettség szempontjából kiemelt területek közül javasolta a Bajcsy Zs. utcát kitörölni. Bár igaz, hogy
az egyik fıutcája a városnak, de a legzajosabb, legkellemetlenebb utca, ahol sem fásítás, sem zöldövezet kialakítása nem történt, semmi nem indokolja ezt a szakaszt kiemelt területként kezelni.
A beépítetlen üdülı telek esetében kissé túlzottnak tartotta a
150 Ft/m2 -t adómértéket.
Pápai Pálné adócsoport vezetı emlékeztetıül elmondta, a jelenleg
érvényben lévı adómérték az említett telkek esetében 30 Ft/m2.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az adómérték emelését
az indokolta, hogy a Liget fürdı területén elég sok az üresen
álló, gondozatlan üdülıtelek, így próbálnák ösztönözni a tulajdonosokat a telek valamilyen formában történı hasznosítására.
További hozzászólás, vélemény a vitaanyaggal kapcsolatban nem
hangzott el, a vélemények, javaslatok figyelembevételével a polgármester elsıként az I. határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az I. határozati javaslatot támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
320/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
helyi adók módosítására elıterjesztett vitaanyagban szereplı adómértékeket és kategorizálási javaslatokat további vitára, lakossági és érdekképviseleti szervekkel való megismertetésre alkalmasnak tartja.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
lakossági és érdekképviseleti szervek véleményének
megismerése után a rendelet-tervezetet a képviselı-
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testület december havi ülésére terjessze elı.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
/ Dr. Szendrei Éva képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık
száma 16 fı. /
7. napirend
Az intézmények finanszírozásának helyzete 1997. szeptember 30-ig
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajos bizottsági elnöknek
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, azon túl, hogy a beterjesztett anyagot elfogadja nem sokat tehet a képviselı-testület.
Az elmúlt hónapokban született néhány olyan döntés a testület
részérıl, amelynek eredményeként hosszabb távon költségcsökkentés várható. Közmővelıdési intézmények szervezeti átalakítása,
létszámcsökkentés stb. Mindezek ellenére a fenti változtatásokban érintett intézmények némelyikének a költségvetési rendelethez képest magasabb önkormányzati támogatást kell adni, 6-8 millió forint összegben.
Azt is látni kell, hogy továbbra is lesznek olyan intézmények,
amelyek mőködéséhez kénytelen az önkormányzat egyre növekvı mértékő támogatást adni. Ezeket a tényezıket átgondolva, igazán nem
látható mi lesz ennek a végeredménye, mennyire fogja ez a költségvetés egyensúlyát felborítani.
A jövı évi költségvetés összeállítása során kell teljes felelısséggel eljárni, kellı alapossággal átgondolni, hogy melyek azok
a fejlesztéseket amit a város fel tud vállalni, milyen mértékben
tudják az önkormányzat intézményeit támogatni, és milyen terheket rónak a lakosságra, hiszen ezek nagyban kihatnak majd az önkormányzat költségvetési egyensúlyára.
A maga részérıl az elıterjesztést elfogadásra javasolta.
Dr. Dávid Imre polgármester maximálisan egyetértett a Katona
képviselı úr által elmondottakkal, komoly problémát jelent az
önkormányzatnak az intézmények támogatása, hiszen annak mértéke
évrıl évre növekszik.
Véleménye szerint meg kellene vizsgálni, hogy azokat az intézményeket amelyek évrıl évre magasabb támogatást igényelnek, milyen
más kedvezıbb formában lehetne tovább mőködtetni. A nem kötelezı
feladatot ellátó intézmények esetében el kell gondolkodni az
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esetleges vállalkozásban történı továbbmőködtetésrıl.
Az elıterjesztésben feltüntetett intézmények 6-8 millió forint
többlettámogatásnak meg van a költségvetési fedezete, azt az önkormányzat kezelni tudja.
Kérte a képviselı-testületet amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
321/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az intézmények finanszírozása 1997. szeptember 30-ig tárgyú tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: 1997. október 22.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirend
A mővelıdési intézmények szervezeti változásával kapcsolatos
költségvetési elıirányzat változása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Nagy Istvánnét a Költségvetési és vagyongazdálkodási csoport vezetıjét néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Nagy Istvánné elmondta, az elıterjesztés tartalmazza, hogy a
szervezeti változtatás következtében a szeptember 30-val megtörtént költségvetési elszámolással az érintett intézmények költségvetése hogyan alakul október 1-tıl. Mint látható az Apolló
Mozinak és a Városi Könyvtárnak többlet önkormányzati támogatást
kell nyújtani.
Megkívánta jegyezni, hogy az anyagban szereplı számadatok elızetes adatként kezelendıek, a számviteli nyilvántartás teljes feldolgozásának befejezése után ezekben az adatokban kismértékő
változás következhet be.
Czibulka György képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az endrıdi
könyvtár Rózsahegyi Kálmán Általános iskolához történı csatolásával, a könyvtár dologi kiadásai hogy kerülnek leválasztásra a
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Közösségi Háztól. Az iskola költségvetését nagymértékben súlytani fogja, ha fele-fele arányban kell a Közösségi Házzal a közüzemi díjakat fizetni.
Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a közüzemi díjak
költségeinek megbontása normatíva alapján fog történni.
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
322/1997./X.22./KT. számú határozata
1./

2./

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete intézményi átszervezés miatt az Apolló Mozi önkormányzati támogatását 258 E Ft-al megemeli.
A képviselı-testület intézményi átszervezés
miatt a Városi Könyvtár, Közösségi Ház és
Tájház önkormányzati támogatásából 1476 E
Ft-ot zárol.
A képviselı-testület a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolához tartozó iskolai és közkönyvtár költségvetését 1997. október 1-tıl
az alábbiak szerint határozza meg:
Saját bevétel elıirányzat:
158 E Ft
Személyi juttatás elıirányzat:
187 E Ft
M. adót terhelı járulék elıirányzat:
93 E Ft
Dologi kiadás:
182 E Ft
Kiadás összesen:
Támogatási elıirányzat:

4./

462 E Ft
304 E Ft

A Képviselı-testület 1997. október 1-tıl a
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézményegységek költségvetését a költségvetési rendelet szerinti kiemelt elıirányzatok mélységében határozza meg:
Városi Apolló Közösségi
Könyvtár
Mozi
Ház
Saját bevétel:

30
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1067

Tájház

155

156

Személyi juttatás:
M. adót terh. jár:
Dologi kiadás:
Kiadás összsen:
Támogatás:

670
320
264
1254
1224

664
294
410
1368
301

288
144
155
583
428

45
28
17
90
-66

A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzott módosításokkal
kapcsolatos változásokat a költségvetési
rendelet-tervezeten vezesse keresztül.

5./

Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A Képviselı-testület az Apolló Mozi költségvetésének egyensúlya biztosítása érdekében a többlet
kiadások fedezetére 120 E Ft bevételi többlet elérését irányozza elı. Az Apolló Mozi 559 E Ft illetve a Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház 414 E
Ft többletkiadás fedezetére az állami költségvetés támogatásától függıen fedezet kijelölése
szükséges.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

9. napirend
A pedagógus kötelezı óraszám emelés költségvetési hatása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, mint
ismeretes a képviselı-testület az elmúlt ülésen határidı hoszszabbítást engedélyezett a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari
Szakképzı Iskolának a pedagógus kötelezı óraszám emelésébıl adódó bérköltség növekedés elıterjesztésére.
Az iskola jelentése szerint az 1997. szeptember 1-tıl bevezetett
kötelezı óraszám emelés miatti bérnövekedés 486.707 Ft, mely
többletkiadást az intézmény saját költségvetésbıl fedezni tud.
Kérte a képviselı-testületet, hogy az iskola jelentését az elıterjesztésnek megfelelıen szíveskedjen elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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elfogadja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és
Ipari Szakképzı Iskola jelentését a kötelezı
óraszám emelkedésbıl adódó 1997. évi többletkiadásról.
Határidı: azonnal
10. napirend
A Városi Zene-és Mővészeti Iskolában 1997/98-as tanévben indítandó csoportlétszámok engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Hangya Lajosné bizottsági elnöknek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztés tartalmazza, hogy az iskola a törvényes létszámhatárok között szervezte meg a jövı tanévben indítandó tanulócsoportot, melynek
megfelelıen 12 szolfézs és 8 néptánccsoport indulna. A bizottság
javasolja a képviselı-testületnek, engedélyezze az iskolának a
fent említett tanulócsoportok indítását.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el, dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Városi Zene-és Mővészeti Iskolában 12 szolfézs és 8 néptánc csoport indítását az 1997/98-as tanévben.
Határidı: azonnal
11. napirend
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola részére támogatás
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Dávid István képviselı a maga részérıl nem értett egyet az isko-
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la részére önkormányzati támogatás biztosításával.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, mint ismeretes az iskola
beindításakor az önkormányzat és a Szeged-Csanádi Püspökség között létrejött egy "Közoktatási megállapodás", melyben az önkormányzat vállalta, hogy finanszírozás szempontjából azonos feltételeket biztosít az önkormányzati intézményekkel.
Tekintettel arra, hogy a napközi ellátásra csak minimális normatívát biztosít a központi költségvetést, ezért a hiányzó összeget az önkormányzati és az egyházi iskolának is biztosítani kell
az önkormányzat költségvetésébıl. Tehát mindaddig, míg a megállapodás él, az egyházi iskolának biztosítani kell ezt az összeget.
Az információk szerint az egyház és a kormány között létrejött
megállapodás szerint a jövı évtıl az egyház által fenntartott
intézmények magasabb normatív támogatást fognak kapni, mint az
önkormányzati normatíva, így ez a támogatás január 1-tıl feltehetıen meg fog szőnni.
Kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester felkérte a
képviselıket döntsenek az elıterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal,
és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola részére az 1997/98. tanévben indult egy napközis csoport mőködésére 99 E forint támogatást biztosít.
A Képviselı-testület a támogatás fedezet kijelölésérıl a késıbbiek során intézkedik.
Határidı: a támogatás folyósítására:
ütemezve minden hónap 15.
fedezet kijelölésre: 1997. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirend
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Katona József Városi Mővelıdési Központ többletbevételbıl beszerzés engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetıvé tette, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk 1 %-át felajánlják, egyházak, egyesületek, intézmények stb. javára.
A mővelıdési ház ez év elején kiadott szórólapjában arra kérte a
látogatókat, hogy támogassák az intézményt a személyi jövedelemadójuk 1 %-val. Az intézmény a befolyó támogatás célszerinti
felhasználásaként technikai felszerelés beszerzését jelölte meg.
Az APEH értesítése alapján az intézményt illetı felajánlott öszszeg várhatóan 154 E forint lesz.
Mivel a felajánlott összegbıl az intézménynek többletbevétele
származik, így a képviselı-testület engedélye szükséges ahhoz,
hogy ezt az összeget az intézmény célirányosan felhasználhassa.
A téma megtárgyalása során a pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy van e az intézménynek jogalapja ennek az összegnek a
felhasználására akkor, amikor a megszorító intézkedések ellenére
az idıarányostól több támogatást vett igénybe. Mindezek ellenére
végül az a döntés született a bizottság részérıl, hogy javasolják a felajánlott támogatás felhasználásának engedélyezését, annál is inkább, mert a felajánlást olyan célnak a megvalósítására
adták a felajánlók, amibıl mindenki profitál, aki a mővelıdési
házat látogatja.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával,
kérte annak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Katona József Városi Mővelıdési Központ
többletbevétele terhére engedélyezi egy videó magnó megvásárlását és a nagyterem világításának átépítését.
A képviselı-testület utasítja az intéz-
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mény vezetıjét, hogy a feladat megvalósulása
után a költségvetés módosítása miatt a költségeket jelentse be a jegyzınek.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt - az intézmény közlése alapján - a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: bejelentési kötelezettéség: a feladat megvalósulása után 8 nap
költségvetési rendelet módosítása: 1997. december 31.
Felelıs: Megyeriné Csapó Ildikó intézményvezetı
Csorba Csaba jegyzı
13.napirend
Gyomaendrıdi Holtági és Horgász Egyesületek Szövetsége által a
Soczó- és Templomzugi holtágakon végzett iszapkotráshoz többlet
támogatás kérése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület 2
millió forint támogatást nyújtott a tárgyban szereplı holtágak
iszapkotrásához. Az elvégzett munka értéke 10.171.611 forint. A
szövetségnek a fenti értékő munka elvégzéséhez szükséges fedezet
nem állt rendelkezésre. A meglévı 7.358.000 Ft a két holtág kotrását csak csökkentett mértékben tették volna lehetıvé, amely az
érintett telektulajdonosok körében nagy felháborodást keltett. A
szövetség vezetése és a telektulajdonosok végül úgy döntöttek,
hogy amennyiben a telek tulajdonosok saját erıbıl biztosítanak
800.000 Ft, úgy a szövetség további támogatásként pályázat alapján biztosít 1.500.000 forintot és ezen feltételek megléte esetén az önkormányzat további 500.000 Ft támogatást biztosít a
szövetség részére.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött, hogy kik ellenırzik az elvégzett munka minıségét.
Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a felelıs mőszaki
ellenır végzi ezeknek a munkáknak az ellenırzését, személy szerint Gurin László vízgazdálkodási ügyintézı.
Dr. Dávid Imre polgármester a határozati javaslat utolsó mondatában szereplı összegnél történt elírásra hívta fel a figyelmet.
A pontos összeg 2.300.000 Ft. Kérte a képviselıket, a döntés so-
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rán ezt vegyék figyelembe.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester
kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a Pénzügyi és Gazdasági bizottság által elıterjesztett határozati javaslattal,
úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Holtági és Horgász Egyesületek
Szövetsége által a Templomzugi és Soczó-zugi
holtágakon végzett iszapkotrási munkákhoz
további 500.000 Ft összegő támogatást biztosít.
A támogatás átutalásának feltétele,
hogy a Szövetség igazolni tudja, miszerint a
2.300.000 Ft összegő többlet támogatás a
számlájára megérkezett.
Határidı: 1997. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirend
Papp Tamás szívmőtétjéhez anyagi támogatás nyújtása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a helyi sajtóból értesülhetett a lakosság arról, hogy Papp Tamás gyomaendrıdi 7.5
éves kisfiú szívfejlıdési rendellenességgel született, akin már
végeztek egy szívmőtétet, azonban egy második igen bonyolult
szívmőtét elvégzésére is szüksége lenne, amit a Bostoni Kórház
térítésmentesen elvállalt. A gyermek és a szülı utazási és
kinntartózkodás költségét viszont a családnak kell fedezni.
A Délalföldi Ifjúságért Alapítvány azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy lehetısége szerint támogassa a kisfiú külföldi gyógykezelését.
A Humánpolitikai bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja
a képviselı-testületnek, hogy az átmeneti segély keret terhére
100.000 Ft összeggel támogassa a kisfiú szívmőtétjét.
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Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával,
felkérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
328/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Délalföldi Ifjúságért Alapítvány számlájára
100.000 Ft átutalását rendeli el a szociális
ágazat átmeneti segélykeret terhére.
A Képviselı-testület az összeget Papp
Tamás Gyomaendrıd, Fáy u. 11. szám alatti
lakos szívmőtétjének támogatására nyújtja.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változást a költségvetési rendeleten vezesse keresztül.
Határidı: 1997. október 30., illetve 1997. november
30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Csorba Csaba
jegyzı

15.napirend
Nemesi címerek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek biztosítása
Dr.Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület az elmúlt évben döntött arról, miszerint az önkormányzat tulajdonába
került nemesi címerek másolatait elhelyezi a Városháza Nagytermébe. Hornok Lászlóné egykori könyvtárvezetı hosszas győjtımunkával összeírta Gyoma és Endrıd elıjáróinak nevét az 1700-as
évektıl napjainkig. Ezek a címerek a település történelméhez
hozzátartoznak, és az utókornak kötelessége a helytörténet, a
hagyományok ismertetése, ápolása.
A címerek elhelyezésére a tervek elkészültek, a kivitelezéshez
mintegy 550.000 forint szükséges, melynek biztosításáról most
kellene a képviselı-testületnek dönteni.
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Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta
és javasolja a képviselı-testületnek az anyagi fedezet biztosítását.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben foglaltakkal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
329/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
388/1996./XII.19./KT. számú határozatból
adódó feladat végrehajtásához 550.000 Ft-ot
biztosít.
Az összeg fedezetének kijelölésére a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a késıbbiekben tesz javaslatot.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirend
Bérbeadott önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
által javasolt - inflációkövetı - 18 %-os helyiségbérleti díj
emelkedést mindenképpen elfogadásra ajánlotta a képviselıtestületnek. Megítélése szerint egy ilyen arányú emeléstıl nem
tekinthet el a testület.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával,
felkérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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330/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
helyiségbérleti díjakat 18 %-kal megemeli
1998. január 1. napjától kezdıdıen 1998. december 31. napjáig- amikor is a bérleti díj
illetve bérleti jogviszony felülvizsgálata
ismételten esedékessé válik - azon bérlemények esetében, melyek térítés ellenében kerültek bérbeadásra.
A Képviselı-testület a korábbiakban térítésmentesen bérbeadott ingatlanokat továbbra is térítésmentesen adja bérbe 1998.
január 1. napjától 1998. december 31. napjáig - amikor is a bérleti díj mentesség illetve bérleti jogviszony felülvizsgálata ismételten esedékessé válik.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirend
Turisztikai Iroda mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta a napirendet.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnökének véleménye szerint a városnak a turisztikai irodára
mindenképpen szüksége van, bár milyen formában is mőködik. A mőködtetés feltétele nagyban függ a vezetı személyétıl, egy megfelelı vezetı esetén mőködhet sikeresen, míg egy nem megfelelı vezetıvel az élén teljesen mindegy milyen formában mőködik, gazdaságilag és hatékonyságát tekintve nem lehet sikeres.
A bizottság éppen ezen okok miatt, - mivel egyenlıre nem tudni
ki lesz az iroda új vezetıje-, nem tudott egyértelmően állást
foglalni arról, hogy mely formában lenne kedvezıbb az irodát tovább mőködtetni.
A maga részérıl a képviselı-testület többségi szavazata mellé
fog csatlakozni.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta,
a bizottság amellett foglalt állást, hogy az iroda további mőködtetése pályázat útján vállalkozási formában, profil kötöttség
mellett történjen. Ennek viszont meg van az a hátránya, hogy az
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iroda, mint részben önálló intézmény megszüntetésével az önkormányzatnak a Magyar Turisztikai Szolgáltató Rt. részére kb.
1.200.000 Ft támogatást vissza kell fizetni.
Kétségtelenül igaz, hogy erre az irodára a városnak szüksége
van, viszont azt is látni kell, hogy éppen a vezetı személyének
függvénye miatt nem célszerő ebben a formában tovább mőködtetni.
Ezért javasolná a bizottság a vállalkozásba adást, anyagi érdekeltséggel vezérelve talán sikerül olyan mőködtetıre akadni, aki
hosszú távon sikeresen mőködtetné ezt az intézményt.
Csorba Csaba jegyzı a maga részérıl elfogadhatónak tartotta a
pénzügyi bizottság javaslatát.
Látni kell azt, hogy egy vegyes társasági forma,- függetlenül
attól, hogy az non-profit, profit, vagy profitorientált, - mindig is problémákat okoz a mőködtetésnél, úgyanis egy 10-18 fıs
testület nem alkalmas arra, hogy megfelelıen mőködtessen bár milyen gazdasági formát.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a profil kötöttség meghatározása mellett a pénzügyi bizottság javaslatát támogassa.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a vállalkozási formában történı továbbmőködtetéssel, szigorú profil kötöttség mellett és az önkormányzat által kikötött kötelezettségvállalással.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre javasolatokra, egyetértve a pénzügyi bizottság javaslatával a II. határozati javaslatot tette fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, illetve módosítással, miszerint a képviselıtestület az iroda mőködtetésére pályázatot ír ki profil kötöttség mellett. A pályázat elbírálásának határideje 1997. december
31.
A képviselı-testület II. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag, 16 igen szavazattal a elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
331/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Magyar Turisztikai Szolgáltatót Rt-vel kötött támogatási szerzıdést 1997. november 1.
napjával felmondja.
A képviselı-testület a Tourinform Irodát, mint
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részben önálló intézményt 1998. április 30. napjával megszünteti. Ezen idıpontig az irodát 1 fıvel mőködteti.
A Képviselı-testület az iroda további mőködtetésére pályázatot ír ki profil kötöttség
mellett.
A képviselı-testület a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására munkacsoportot
hoz létre az alábbi tagokkal:
Dr. Valach Béla bizottsági elnök,
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök,
Katona Lajos bizottsági elnök,
Tóthné Gál Julianna költségvetési elıadó,
valamint a MATUR elnöke.
Határidı: szerzıdés felmondására: 1997. október 31.
pályázat kiírásra: 1997. október 31.
pályázat elbírálására: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirend
Útépítési megvalósításának lehetısége a lakás-elıtakarékossági
pénztáron keresztül
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gróf Éva költségvetési elıadót az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
Gróf Éva elıadó elmondta, az önkormányzat elkövetkezendı feladatai között szerepelnek a közmőépítések, ennek elsı ütemében a
szennyvízprogram, majd az követıen az útépítési program kerülne
megvalósításra.
1996-ban megjelent a lakástakarék-pénztárak megalakulásáról szóló törvény, amelynek lényege, hogy a lakosságnak olyan
elıtakarékossági lehetıséget biztosít, amely minimum 4 éves
elıtakarékosságot feltételezve 30 %-os állami támogatást biztosít.
Ez az elıtakarékosság azonban megvalósítható úgy is, hogy részben a lakos, részben az önkormányzat fizet - figyelemmel az önkormányzat önerıs közmőépítési támogatásáról szóló rendeletére.
A részbeni költségviselés mind két fél számára kedvezıbb lenne,
hiszen a mai jövedelmi viszonyok között a lakosság egyre nehezebben tud takarékoskodni, az önkormányzat pedig a közmőfejlesztési feladatainak megvalósításához - az egyre dráguló költségek
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miatt -kénytelen a lakosság anyagi hozzájárulására is számítani.
Császárné Gyuricza Éva aziránt érdeklıdött, hogy melyik lakáselıtakarékossági pénztárral történne a szerzıdések megkötése.
Gróf Éva az érdeklıdésre elmondta, jelen esetben a Fundamenta
lakás-elıtakarékossági pénztárról lenne szó, de bár melyikkel
megvalósítható, hiszen a mőködési feltételeik azonosak.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elképzelések szerint az
önkormányzat a közmőfejlesztéseket a következı években erıteljes
ütemben kívánná folytatni. Ennek elısegítésére próbálnák meg az
elıtakarékossági lehetıséget a lakosság bevonásával kihasználni.
Az elıterjesztés részletesen tartalmazza, hogy új út építése
esetén, illetve aszfaltszınyeg készítése esetén mennyi lenne a
havi megtakarítás összege 30 és 40 %-os önkormányzati költségviselés szerint. Amennyiben 2001-ig sikerülne a szennyvízcsatorna
hálózatot a város egész területén kiépíteni, úgy azt követıen
2002-ig az elıtakarékosságon összeggyőjtött pénzen egy-két éven
belül az útépítés is megvalósítható lenne.
Természetesen ez a lehetıség egyenlıre az elképzelések szintjén
mozog, hiszen ezt a lakossággal ismertetni kell ahhoz, hogy
szervezésük megvalósítható legyen. A Fundamenta lakáselıtakarékossági pénztár bankja az Endrıdi és Vidéke Takarékszövetkezet további kedvezményes hiteleket biztosítana.
Kétségtelen, hogy vannak bizonytalanságok a lakosság hozzáállásának vonatkozásában, de ha nem tesszük meg a kezdı lépéseket,
ezek a feladatok lényegesen hosszabb távon lesznek megvalósíthatók.
Katona Lajos bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a közmőépítéseket teljes egészében az önkormányzat nem tudja finanszírozni, szükség van a lakossági anyagi hozzájárulásának
bevonására. Nem lehet viszont a lakosságtól sem elvárni még akkor is, ha van egy ilyen lehetıség, hogy önszántából elkezdjen
takarékoskodni. A részbeni költségviseléssel azonban nagyobb
eséllyel lehet számítani a lakosság hozzájárulására. Természetesen felmerülnek a kételyek, hogy mennyire fog ez a dolog mőködni, az erkölcsi veszteség mellett lesz e esetleg anyagi vesztesége ennek a próbálkozásnak. Mindezek ellenére még is meg kell
próbálni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint csak a város
lakosságának egyetértésével lehet a város infrastrukturális fej-
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lesztését megtenni. Az a cél, hogy 2002-2005 között egy 100%-os
közmőkiépítettségő város legyen Gyomaendrıd, elérhetı cél. Ehhez
azonban az kell, hogy a földbe kerülı infrastruktúra földbe kerüljön, majd a földre kerülı a földre, és csak ezt követıen lehet az igazi fellendüléssel számolni. Be kell látni, hogy amíg
nincs a városnak egészséges ivóvize, nincs élelmiszeripar, amíg
nincs megfelelı infrastruktúra a külföldi és nagyobb befektetık
nem vesznek tudomást a településrıl.
Véleménye szerint az elıterjesztésben leírt koncepció mindenképpen kidolgozást érdemel. A pénzügyi konstrukciót le kell pontosítani, a lakosság körében el kell végezni a felmérést, hogy
mennyire hajlandó elıtakarékoskodni, az útépítések megvalósítása érdekében hajlandó e az önkormányzattal együttmőködni.
Nagyon fontos a helyi sajtó szerepe abban, hogy ezt a lehetıséget támogatólag hirdesse a lakosság felé.
Dávid István képviselı maximálisan támogatta az elképzelést. Javasolta, hogy a lakosság közmeghallgatás keretében kapjon errıl
a lehetıségrıl tájékoztatást.
Császárné Gyuricza Éva tetszését fejezte ki az elképzeléssel
kapcsolatban. Mint azt a képviselık is elmondták, nagyon fontos
a lakosság megnyerése, minél szélesebb körben kell a tájékoztatást megadni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, jelen esetben a képviselı-testületnek az elvrıl kellene döntenie. Amennyiben a koncepciót támogatást nyer a testület részérıl, úgy a decemberre
tervezett közmeghallgatáson részletesen ismertetnék a lakossággal is, és csak lakosság véleményének megismerése után - várhatóan a decemberi ülésen - döntenének arról, hogy belép-e az önkormányzat, vagy nem.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester
javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület
elviekben támogatja a város útépítésének lakás-elıtakarékossági
pénztáron keresztül történı megvalósítását. A képviselı-testület
utasítsa a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosok és az
önkormányzat közötti költségmegoszlást utcákra lebontva dolgozza ki és közmeghallgatás keretében tájékoztassa a lakosságot az
útépítés lakás-elıtakarékossági pénztáron keresztül történı megvalósításának lehetıségérıl.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 16 igen szavazat-
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tal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
332/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elviekben támogatja a város útépítésének lakás-elıtakarékossági pénztáron keresztül
történı megvalósítását.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosok és az
önkormányzat közötti költségmegoszlást utcákra lebontva dolgozza ki és közmeghallgatás keretében tájékoztassa a lakosságot az
útépítés lakás-elıtakarékossági pénztáron
keresztül történı megvalósításának lehetıségérıl.
Határidı: 1997. december. 3.,
illetve lakossági vélemény alapján a
decemberi testületi ülés idıpontja
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirend
Gyomaendrıd Város szennyvízelvezetı rendszerének fejlesztési
koncepciója
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat jelenleg 6 öblözet szennyvízcsatorna tervével rendelkezik, viszont
a város szennyvízellátottságát szolgáló tervek még mindig hiányosak. A jelen elıterjesztés azt célozná meg, hogy a város
egész belterülete kiviteli tervekkel lefedett legyen, ugyanis
jelenleg nem tudják felmérni, hogy melyik öblözet, melyik egység
az ahol a lakosság nagyobb létszámban össze tud fogni, ebbıl kifolyólag melyik lesz, amelyik elsıbbséget élvez a majdani megvalósításkor.
Kérte a képviselı-testülete, hogy támogassa az elıterjesztett
koncepciót.
/ Dr. Szendrei Éva képviselı visszaérkezett a jelenlévık száma
17 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, az elızetes információk szerint jövı évben a szennyvízcsatorna építésre
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benyújtandó céltámogatási pályázaton 40-50 %-os támogatás várható. Az inflációt figyelembe véve a pályázott összeg 900 ezer és
1 milliárd forint között lesz, a különbözı alapokhoz benyújtandó
további pályázatokkal elérhetı a saját erıs rész nagymértékő
csökkenése.
Ezeken a pályázatokon azonban csak akkor vehetünk részt, ha kész
kiviteli tervvel rendelkezünk.
Kétségtelenül nem veszélytelen dolog a várost ilyen nagy volumenő fejlesztésekbe belehajtani, de látni kell azt, hogy a városiasodás alapfeltétele a jó minıségő ivóvíz után, hogy 100 %-os
legyen a szennyvíz és az úthálózat kiépítettsége.
A maga részérıl elfogadásra javasolta a koncepciót.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 17 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
333/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért Gyomaendrıd Város szennyvízelvezetı
rendszerének fejlesztési koncepciójával.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
szükséges tervezési munkákhoz az elıkészületeket
tegye meg, hogy a tervek 1998. I. félévre elkészüljenek.
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
20. napirend
Gyomaendrıd Város Sportkoncepciója
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta a beterjesztett koncepció
finanszírozási oldalról az alapelveket 5 évre lefekteti. Tartalmazza az endrıdi Barátság SE részére megítélt 6 millió forintot,
illetve azt a támogatást, amelyet a Gyomaendrıdi FC-nek nyújtanának 5 éven keresztül. Ezen túlmenıen azoknak az igényeknek is
eleget tesz a koncepció, melyek úgy kerültek megfogalmazásra,
hogy lehetıleg hosszú távra egyrészt volumenében határozza meg a
támogatást és arányaiban is dönt arról, hogy mit akarunk támogatni.
A koncepció 5 évre meghatározza a támogatási összegeket, úgy,
hogy az éves költségvetés ezrelékében határozza meg. / 1,1 %-ról
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indul és 2002-ben érné el az 1,5 %-ot /
Az összeget %-os arányban megosztaná a sportcsarnok mőködése,
egyéb sportlétesítménye, diáksport, versenysport, sportalap,
sportrendezvények között.
Összességében finanszírozási oldalról a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elfogadásra javasolja a koncepciót.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, szakmai szempontból a
Humánpolitikai bizottság jónak tartja az anyagot. Egyrészt, mert
az önkormányzat kimondja, hogy fenntartja és fejleszti a sportlétesítményeket, gondoskodik azok rendeltetésszerő üzemeltetésérıl, és folyamatos karbantartásáról. Másrészt kimondja, hogy nem
vállal fenntartási kötelezettséget sport klubok, verseny és élsport esetében sem, ugyanakkor támogatja ıket, mely támogatások
pályázat útján nyerhetık el.
A bizottságnak az volt a véleménye, hogy célszerő lenne tételesen felsorolni a sportlétesítményeket, azok kezelıjét, a karbantartásért felelısök nevét, mert a gyakorlati tapasztalatok azt
mutatják, hogy a futballpályák melletti atlétikai pályák
nincsennek igazán rendben tartva.
Pozitívan értékelte a bizottság, hogy a diáksportot támogatni
kívánja az önkormányzat, ugyanakkor felhívja az oktatási intézmények figyelmét diáksportkörök kialakítására.
Egyetértésben a Pénzügyi és Gazdasági bizottsággal, a koncepciót
elfogadásra javasolta.
Dávid István képviselı az alábbiakra kívánta felhívni a képviselı-testület figyelmét.
Az elmúlt ülésen döntés született arról, miszerint a képviselıtestület a Barátság SE részére a pálya felújítására és egy új
öltözınek a megépítésére 3-3 millió forint támogatást nyújt. Az
akkor benyújtott tervdokumentációk alapján egy szép kivitelő
épületnek a felépítésérıl volt szó. Idıközben az öltözı építésének kivitelezési munkálatai megkezdıdtek, viszont nagy meglepetést okozott számára, hogy az épület nem új építési anyagból,
hanem egy faháznak a bontványaiból kerül felépítésre. Véleménye
szerint a képviselı-testület egy hosszú távú célt szolgáló
sportlétesítménynek a megépítésére gondolt, amikor a támogatási
összeget megszavazta, ezzel szemben a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem az fog felépülni, amire a terv készült.
Felkérte a polgármester urat az ügyet vizsgáltassa felül, amenynyiben az egyesület nem azt az épületet építi fel, ami az építési terven fel lett tüntetve, abban az esetben csak új tervrajznak a benyújtása után engedélyezzék az építkezés folytatását a
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város pénzén. A maga részérıl elfogadhatatlannak tartotta, hogy
lényegesen kevesebb összegért megvásárolt, használt építési
anyagból épüljön fel az öltözı.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a képviselı úrral
által felvetettekkel, azonban javasolta, hogy erre a 24. napirendi pontnál " Barátság SE részére terület térítésmentes használatba adás tárgyú elıterjesztésénél térjenek vissza.
A sportkoncepció 14. oldalán a táblázat alatt szerepel, miszerint a három év adatai alapján az önkormányzat a Sportcsarnok
mőködtetésére a koncepció idıszakára 60 %-os támogatást nyújt.
Véleménye szerint ebbıl a megfogalmazásból nem derül ki egyértelmően, hogy minek a 60 %-át, értelmezése szerint a mőködési
kiadásainak a 60 %-át. Javasolta a meghatározást annyiban pontosítani, miszerint a " a sportcsarnok mőködési kiadásainak maximum 60 %-át.
További észrevétel a koncepcióval kapcsolatban nem hangzott el,
így a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára. Figyelemmel Dr. Valach Béla képviselı úr javaslatára, a a
sportkoncepció IV.1. pontja elsı bekezdését az alábbiak szerint
javasolta meghatározni." A három év adatai alapján az önkormányzat a Sportcsarnok mőködtetésére a koncepció idıszakára a
mőködési kiadásainak 60 %-át biztosítja."
A képviselı-testület az elıterjesztett sportkoncepciót a javasolt pontosítással egyhangúlag, 17 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
334/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd Város Sportkoncepcióját elfogadja. A város költségvetésének készítésekor 2002-ig a koncepció idıtartamáig - az elfogadott sportfinanszírozási elveknek megfelelıen biztosítja a Képviselı-testület a
sportcélú finanszírozást.
A képviselı-testülete a sportkoncepció
IV. fejezet IV.1. pontja " Sportcsarnok finanszírozása" elsı bekezdését az alábbiak
szerint határozza meg:
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" A három év adatai alapján az önkormányzat a Sportcsarnok mőködtetésére a koncepció idıszakára a mőködési kiadásainak 60
%-át biztosítja."
Határidı: azonnal
21. napirend
Az 1998. évi címzett támogatási igényre benyújtott pályázat második fordulóján való részvétel
Dr.Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes az 1998. évi
címzett támogatási igényre 6 fejlesztési koncepció került benyújtásra a Mővelıdési Minisztériumhoz. A minisztérium tájékoztatása szerint a Kner Imre Gimnázium balesetveszélyes tornatermének rekonstrukciójára és bıvítésére benyújtott pályázatot javasolják második fordulóra. A beruházás összköltsége 5.305 e Ft,
a szükséges 33 %-os saját erı 1.750 e Ft, amelynek a biztosítását az intézmény saját költségvetése terhére vállalta. Ezen túlmenıen a pályázat elnyerése esetén az intézmény vállalta a szakipari munkáknak a biztosítását is.
A maga részérıl egyetértett a pályázat második fordulóra történı
benyújtásával, javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
335/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a " Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium balesetveszélyes tornatermének rekonstrukciója és bıvítése" feladat megnevezéső pályázat benyújtását a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium Közgazdasági és Önkormányzati Fıosztályához.
A pályázathoz szükséges 1.750 e Ft önerıt az intézmény saját költségvetésébıl
biztosítja.

487

Határidı: 1997. október 22.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirend
Gyermekjóléti szolgálat létrehozásához pályázat benyújtása a
Népjóléti Minisztériumhoz
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági
elnökök az elıterjesztés rövid ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a gyámügyrıl szóló
törvény rendelkezése szerint az önkormányzatnak 1997. november
1-tıl kötelezıen mőködtetni kell a gyermekjóléti szolgálatot.
Ezt a feladatot célszerő a már mőködı Városi Családsegítı Szolgálat létszámbıvítésével ellátni. A minisztérium által kiírt pályázati felhívás alapján lehetıség van a létszám bıvítésre / 1
fı felsı és 1 fı középfokú végzettségő családsegítı / és az alkalmazottak egy évi bér és bérjellegő költségeinek támogatására
pályázatot benyújtani. A pályázat mellékletenként az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalni, hogy a pályázat pozitív
elbírálása esetén a gyermekjóléti szolgálatot legalább két évig
mőködteti és a pályázathoz szükséges 709 e Ft önerıt biztosítja.
A Humánpolitikai bizottság a pályázat benyújtását támogatta.
A képviselı-testület egyetértve a bizottság javaslatával egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
336/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a már mőködı Családsegítı Szolgálat tevékenységének bıvítésére elkészített
pályázat benyújtását a Népjóléti Minisztériumhoz.
A képviselı-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a Gyermekjóléti szolgálatot legalább 2 évig mőködteti, illetve a pályázathoz szükséges 709 e Ft önerıt biztosítja.
Határidı: 1997. október 22.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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23. napirend
Projekterv a pedagógiai szakszolgálatok központi támogatásának
felhasználására
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes a képviselı-testület a május havi ülésén döntött arról, miszerint támogatja a Családsegítı Szolgálatnak a pedagógiai szakszolgálatok
feladatainak ellátására a meglévı szolgáltatások körének bıvítésére irányuló pályázat benyújtását. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, viszont az elnyert 685 e Ft összeg
addig nem hívható le, míg a pedagógiai szakszolgálatok központi
támogatásának felhasználásáról szóló projekterv támogatásáról
szóló képviselı-testületi határozat nem kerül továbbításra a
Népjóléti Minisztérium felé.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott a polgármester felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
337/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Családsegítı Szolgálat projektervét a
pedagógiai szakszolgálatok központi támogatásának felhasználásáról elfogadja.
Határidı: azonnal
24. napirend
Barátság SE részére terület térítésmentes használatba adása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés rövid ismertetésre.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Barátság SE kérte az
endrıdi sportpálya mögött lévı önkormányzati tulajdonú ingatlan
térítésmentes használatba adását. A szóban forgó ingatlant
ezidáig az önkormányzat haszonbérlet útján hasznosította, azonban a bérlık szeptember 30. napjával visszavonhatatlanul lemondtak a terület haszonbérleti jogáról. Lényegében az egyesület
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ezen kérelmérıl már tárgyalt a Pénzügyi és Gazdasági bizottság,
viszont az érdemi döntéssel várni kellett addig, amíg a bérlık a
bérleti jogukról lemondanak. Ennek birtokában meg van a lehetıség arra, hogy a területet az egyesület részére térítésmentes
használatba adják.
Kapcsolódva Dávid István képviselı úr fentiekben tett hozzászólásához, a maga részérıl bízott abban, hogy az egyesület arra a
célra fogja felhasználni a részére odaítélt önkormányzati támogatást, amelyre kapta. Egyetértett azzal, hogy a támogatás felhasználását felül kell vizsgálni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szintén szükségesnek tartotta
megvizsgálni, hogy a Dávid képviselı úr által említett építési
anyagból valóban a képviselı-testület elé beterjesztett terv
szerinti épület kerül e felépítésre, vagy pedig attól eltérı.
Továbbá tisztázni kell, hogy van e érvényes építési engedélye az
egyesületnek, történt e a hivatal és az egyesület között errıl
egyeztetés.
Czibulka György képviselı a maga részérıl úgy érezte, megvezették a képviselı-testületet, hiszen egy komplex, szép terv került
elfogadásra, e helyett a jelek szerint egy faház jellegő épület
fog felépülni.
Dávid István képviselı arra kérte a képviselı-testületet, hogy a
térképen megjelölt utakat, amelyek a lakosság célját szolgálják
ne adják az egyesület használatába, hanem azt a lakossággal közösen használják.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta a szóban forgó utak használhatóságát nem érinti ez a terület átadás.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elkívánta mondani,
hogy Kovács Lajos úr az egyesület elnöke megkereste azzal, miszerint van egy olyan elképzelése, hogy 1992-ben épített lebontásra került faház anyagát szeretné megvásárolni, és az öltözıt
abból felépíteni. Akkor İ felhívta Kovács úr figyelmét arra,
hogy ez csak akkor lehetséges, ha mőszakilag / terv, építési engedély / le van rendezve. Jelen pillanatban nincs tudomása arról, hogy az egyesület és a hivatal mőszaki csoportja között
történt e egyeztetés ez ügyben.
Megítélése szerint fel lehet egy faházat is úgy építeni, hogy az
mind küllemében, mind mőszaki állapotában hosszú távon szolgálja
azt a célt amelyre épült.
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Nagy Pál képviselı és mint az öltözı épületének tervezıje elmondta, akkor amikor az egyesület elnöke a támogatási kérelmet
benyújtotta nem titkolta azt a szándékát, és kérte is a képviselı-testületet, hogy amennyiben módosítani kíván a terven, úgy
azt is támogassák.
A változtatásról a mőszaki tervek készen vannak, amelynek benyújtásához szükség van az önkormányzat, mint tulajdonos részérıl egy olyan nyilatkozat kiadására, miszerint hozzájárul az
építkezéshez.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl eltudja fogadni a
faházat is, ha az olyan szinten kerül felépítésre. Az itt elhangzottak alapján viszont felmerül a kérdés, hogy az egyesület
elkölti e erre a célra azt az összeget, amely a mőszaki költségvetésben fel lett tüntetve, vagy arra megy ki a játék, hogy
bizonyos összeget megspóroljanak és elköltsék mőködésre.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a vita során elhangzott
véleményekre felkérte a képviselıket, hogy az egyesület által
kért területet térítésmentesen adják át edzıpálya céljára 30
éves idıtartamra elidegenítési és terhelési tilalom mellett.
A felvetett problémával kapcsolatban javasolta, egy munkacsoport
létrehozását az egyesület által megvásárolt faházelemek állapotának megvizsgálására és a faházként megvalósuló öltözı épület
bekerülési költségmegoszlásának beterjesztésével.
A munkacsoport tagjainak javasolta Dr. Szendrei Éva, Dr. Valach
Béla bizottság elnököt, Knapcsek Béla képviselıt, Csorba Csaba
jegyzıt és Tamási Józsefné mőszaki ügyintézıt megválasztani.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 17 igen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
338/1997./X.22./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban 6238/1
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant- tekintettel arra, hogy Katona Imre és társai
visszavonhatatlanul lemondanak az érintett
ingatlan haszonbéreltei jogáról 1997. szeptember 30. napjával- a Barátság SE javára
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térítésmentesen átadja edzıpálya céljára,
maximum 30 éves idıtartamra elidegenítési és
terhelési tilalom mellett.
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete munkacsoportot hoz létre a Barátság SE által megvásárolt faházelemek állapotának helyszíni
megvizsgálására és a faházként megvalósuló
öltözı épület bekerülési költségmegoszlásának beterjesztésére.
A munkacsoport tagjai:
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök,
Dr. Valach Béla bizottsági elnök,
Knapcsek Béla képviselı,
Csorba Csaba jegyzı,
Tamási Józsefné mőszaki ügyintézı
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

25. napirend
Halászati jog megkérése
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a nemrégiben megjelent halászatról szóló törvény lehetıvé teszi az önkormányzat
számára, a tulajdonában lévı 11 holtág halászati jogának megszerzését. Jelenleg a holtágak fenntartási kötelezettsége az önkormányzaté, viszont a halászati jog gyakorlója a Körös Halászati Szövetkezet. Amennyiben az önkormányzat a törvényben meghatározott határideig nem kéri a halászati jog megszerzését, úgy a
határidı túllépése jogvesztéssel jár, és továbbra is a Halászati
Szövetkezet lesz a holtágak használója. A maga részérıl mindenképpen javasolta a 11 holtág halászati jogának a megkérését.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az elhangzottakkal, javasolta a képviselıknek a szakbizottságok által beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
339/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megkéri a város tulajdonát képezı 11 mentett
oldali holtág halászati jogát az illetékes
minisztériumtól.
Határidı: 1997. október 22.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ A határozat meghozatala után a polgármester 10 perc szüntetet
rendelet el. /
26. napirend
Gyomaendrıd, Blaha u. 5. sz. alatti ingatlan visszavásárlása
A szünet után Balázs Imre, Dr. Kovács Béla, Katona Lajos, R.
Nagy János, Nagy Pál és Dávid István képviselık távol maradtak,
a jelenlévık száma 11 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Blaha u. 5. szám alatti
beépítetlen területet a képviselı-testület 1994-ben adta el az
elıterjesztésben felsorolt lakosok részére. Az adásvételi szerzıdésben a vevık vállalták egy többprofilú üzlethelyiségnek a
megépítését, amelyre a mai napig nem került sor. Az adásvételi
szerzıdés 4. pontja kimondja, hogy amennyiben a vevık 3 éven belül nem építik fel az üzlethelyiséget, úgy az eladó a visszavásárlási jogot köt ki.
Tekintettel a kialakult helyzetre, javasolta a képviselıtestületnek az ingatlan visszavásárlását 130.000 Ft mellett további hasznosítás, értékesítés céljából.
A képviselı-testület a javaslatot 11 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
340/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban 6006/2
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben
Gyomaendrıd, Blaha u. 5. szám alatt található beépítetlen területet visszavásárolja
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130.000 Ft mellett további hasznosítás, értékesítés céljából.
Határidı: 1997. október 22.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
27. napirend
Lizák István és neje bérleti ügye
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Lizák István és neje azzal
a kérelemmel fordultak a testület felé, hogy 1999. június 30-ig
új területbérleti szerzıdést kívánnak kötni a jelenleg általuk
használt Liget-fürdı mögött lévı, volt Községi kertészet területére.
A kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja annak támogatását 180.000 Ft-os évi bérleti díj meghatározása mellett.
A képviselı-testület a bizottság javaslatával egyhangúlag, 11
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
341/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban 1296
hrsz alatt nyilvántartott területet továbbra
is bérbeadja Lizák István és Lizák Istvánné
Gyomaendrıd, Semmelweis u. 5. sz. alatti lakosok részére 180.000 Ft/év bérleti díj mellett 1998. január 1-tıl 1999. június 30.
napjáig.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ R. Nagy János, Katona Lajos és Dr. Kovács Béla képviselık
visszaérkeztek, a jelenlévık száma 14 fı. /
28. napirend
Gépfarm Kisszövetkezet

/ Orosháza / kérelme

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Gépfarm Kisszövetkezet a
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képviselı-testület felé benyújtott kérelmében az általa - nyilvános meghirdetés után licitáláson elnyert -bérelt földterületekre vonatkozó haszonbérleti szerzıdés módosítását kérte, konkrétan a bérleti díj csökkentését.
A Pénzügyi bizottság a kérelmet megtárgyalta és nem javasolja a
szövetkezettel 1996-ban megkötött haszonbérleti szerzıdés módosítását.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangúlag, 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
342/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
Gépfarm Kisszövetkezettel / Orosháza / 1996.
évben kötött földhaszonbérleti szerzıdést
nem kívánja módosítani.
Határidı: 1997.november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
29. napirend
MEDOSZ Szövetség bérleti ügye
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a MEDOSZ Szövetség Békéscsaba a Gyomaendrıd, Fı u. 172. sz. alatti ingatlan használatára
a bérleti szerzıdés az elmúlt év december 31. napjáig volt hatályban. A szövetség részérıl többszöri felszólítás ellenére sem
került aláírásra a bérleti szerzıdés-tervezet, illetve a bérleti
díj tartozásukat a mai napig nem rendezték. 1997. szeptember 30ig a bérleti díj tartozásuk 103.788 Ft. Ezen tényekre figyelemmel az önkormányzat részérıl a szerzıdés felbontásra került, és
felszólították a szövetséget a helyiség átadására, amely a megjelölt határidıkre sem került visszaadásra.
A témát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek, kérje fel a polgármester urat,
hogy vegye fel a kapcsolatot a szövetség képviselıjével a bérlemény átadása és a bérleti díj behajtása vonatkozásában.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy fogadják el.
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A képviselı-testülete 14 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
343/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felkéri Dr. Dávid Imre polgármester urat vegye fel a kapcsolatot a MEDOSZ képviselıjével Vágvölgyi Gáborral a Gyomaendrıd, Fı u.
172. sz. alatti bérlemény átadásának vonatkozásában.
Amennyiben a fenti ingatlanrész nem kerül átadásra, úgy egyetért a helyiség kiürítési iránti végrehajtási eljárás kezdeményezésével a MEDOSZ Szövetség / Békéscsaba /
ellen a bérlemény átadására, illetve a bérleti díj tartozás behajtására.
Határidı: 1997. november 10.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
30.napirend
Orbán János ingatlanértékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben feltüntetett külterületi gyümölcsös részben Orbán János Tótkomlós,
Kölcsey u. 15. sz. alatti lakos tulajdona. Az említett gyümölcsösben 688/16652-ed részben / 688 m2 / az Önkormányzat társtulajdonos.
Fent nevezett jelezte az önkormányzat felé, hogy az ingatlanrészét értékesíteni kívánja, az adás-vétel létrejöttéhez viszont
szüksége van az önkormányzat, mint társtulajdonos elıvásárlási
jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatára.
A fentieket a Pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalta és
nem javasolja a képviselı-testületnek, hogy éljen elıvásárlási
jogával tekintettel az ingatlanrész nagyságára, amely nem számottevı, illetve annak elhanyagolt állapotára.
A maga részérıl egyetértett a bizottság javaslatával, felkérte a
képviselıket annak elfogadására.
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A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
344/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem kíván élni elıvásárlási jogával a
gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban 0810/2
hrsz. alatt 332/16652-ed tulajdoni résszel /
332 m2 /nyilvántartott, Orbán János Tótkomlós, Kölcsey u. 15. sz. alatti lakos tulajdonát képezı gyümölcsöcs ingatlanrész vonatkozásában.
Határidı: 1997. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
31. napirend
özv. Varga Zoltánné ingatlan eladási ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, fent nevezett felajánlatott az önkormányzatnak megvételre a tulajdonát képezı
Nagylapos, Mester u. 11. sz. alatti lévı ingatlanát. Az vételárat 40.000 Ft-ban jelölte meg.
Az ajánlatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és
nem javasolja az ingatlan megvásárlását, tekintettel arra, hogy
a terület jelenleg csak kertgazdálkodásra alkalmas, a rajta lévı
lakóépület 1994-ben lebontásra került mivel életveszélyessé
vált. Az ingatlan elhelyezkedését és nagyságát tekintve gazdaságosan nem lenne hasznosítható.
Kérte a képviselı-testülete amennyiben egyetértenek a bizottság
javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
345/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem kívánja megvásárolni özv. Varga Zoltánné
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Körösladány, Rákóczi u. 1.sz. alatti lakos
tulajdonát képezı, Gyomaendrıd-Nagylapos
7663 hrsz-ú, 1144 m2 területő, Nagylapos,
Mester u. 11. sz. alatt lévı ingatlant.
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
32.napirend
Zöldrét Kft földbérleti ajánlata
Katona Lajos bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a
nagylaposi telephelyő Zöldrét Kft. Kondoros ajánlatot tett az
önkormányzat felé, miszerint az önkormányzat kezelésében lévı
vitatott tulajdonú területekbıl a gazdasági év lejártát követıen
szeretné az általa megjelölt területeket bérbe venni.
A bizottság az ajánlatot megvitatta és tekintettel arra, hogy a
jelzett földterületek tulajdonjoga jogilag nem tisztázott, illetve a helyi gazdálkodók körében is lenne igény a föld bérlet
útján történı hasznosítására, nem javasolják a területek bérbeadását a Kft. részére.
A képviselı-testülete a bizottság javaslatát vita nélkül, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
346/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Zöldrét Kft / Kondoros / által megjelölt területeket nem kívánja részére bérbe adni.
Határidı: 1997. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
33. napirend
Zrínyi M. u. kétirányú forgalmának visszaállítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Béla bizottsági
elnököt az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a téma megtárgyalása
során a bizottság nem foglalt állást. Véleményük szerint lakossági okok miatt vissza lehet állítani a Zrínyi úton a kétirányú
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forgalmi rendet, azonban tudomásul kell venni, hogy a
megnövekedett forgalom az utat rövid idın belül tönkre fogja
tenni, ugyanis az út szélessége nem teszi lehetıvé az igazi kétirányú forgalom lebonyolítását, a padkára hajtás, annak következtében a padka letöredezése elkerülhetetlen lesz.
Szakmai szempontból mindenképpen indokolt az egyirányú forgalom
fenntartása.
Alapvetıen az utca Kossuth u és Petıfi utca közötti szakaszával
van gond, amely jelenleg is kétirányú, ugyanis annak nem megfelelı az útalapja.
/ Balázs Imre képviselı visszaérkezett a jelenlévık száma 15 fı.
/
Czibulka György képviselı elmondta, a bizottság elnök úr által
említett útszakaszon az útalap kijavításra került. A tapasztalatok szerint a forgalom nagyobb részét elviszi a Pásztor J. út,
véleménye szerint a Zrínyi u. kétirányú forgalmának visszaállítása nem fogja a forgalom növekedését jelenteni.
Kovács Kálmán képviselı, és mint Zrínyi utcai lakos véleménye
szerint a Zrínyi u. elkészülte után a forgalmi rendjének kialakítása vonatkozásában nem kellett volna az utat kettéosztani.
Mint azt a bizottság elnök úr is elmondta, éppen a gyengébb minıségő útszakasz lett kétirányú, amelyre a Pásztor J. u.
egyirányúsításának idıszakában a tiltótábla ellenére komoly tehergépjármő forgalom korlátozódott, míg a Zrínyi u. Fı út és
Tompa utca közötti szakasza a Pásztor J. úton kialakítására került piac miatt egyirányúsítva lett.
A Pásztor J. úton történt kétirányú forgalmi rend visszaállítása
kapcsán a Zrínyi utca lakói kérnék, hogy az utca fent említett
szakaszán is kerüljön visszaállításra a kétirányú forgalom.
Kérte a képviselı-testület támogatólag döntsön a kérelemmel kapcsolatban.
Dr. Dávid Imre polgármester a téma lezárásaként arra kérte a
képviselıket, elsıként a határozati javaslat a. pontjáról döntsenek, miszerint a képviselı-testület egyetért a Zrínyi M. u.
kétirányú forgalmi rendjének visszaállításával.
A képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
347/1997./X.22./KT. számú határozata

499

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Zrínyi M. u. kétirányú forgalmi
rendjének visszaállításával.
Határidı: azonnal
34. napirend
Magtárlaposi út gázellátása
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot, miszerint a Képviselı-testület egyetért a
Magtárlaposi u. gáz elosztóvezeték kiépítésével, fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, 15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
348/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Gyomaendrıd, Magtárlaposi út gáz
elosztóvezeték kiépítésével.
Határidı: 1997. december 15.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
35. napirend
Dinyáné Bánfi Ibolya megbízott intézményvezetı kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület az
elmúlt ülésén döntött a mővelıdési intézmények átszervezésérıl,
melynek következtében a Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
intézmény jogutód intézménye a Városi Könyvtár Gyomaendrıd, Kossuth u. 50. lett. A testület a vezetıi állásra kiírt pályázat
elbírálásáig az intézmény vezetésével Dinyáné Bánfi Ibolyát bízta meg.
A képviselı-testület döntését követıen a megbízott intézményvezetı írásban benyújtott kérelmében a vezetı megbízatásának megszüntetéséhez kérte a hozzájárulást.
A kérelmet a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolta
a testületnek a vezetıi megbízatásról való lemondás elfogadását,
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ezzel egyidejőleg a vezetıi pályázatok elbírálásáig, illetve az
igazgató kinevezéséig a vezetıi feladatok ellátásával Kiszely
Ilonát megbízni.
A képviselı-testülete a bizottság javaslatát 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
349/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Dinyáné Bánfi Ibolya Városi Könyvtár vezetıi
megbízásáról való lemondását elfogadja, ezzel egyidejőleg a vezetıi pályázatok elbírálásáig, illetve az igazgatói kinevezéséig
Kiszely Ilona Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
27/B/I em. 3. szám alatti lakos közalkalmazottat bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával.
Határidı: azonnal
36. napirend
A Városi Könyvtár vezetıi pályázatok elbírálására létrehozandó
szakmai-szakértıi bizottság
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy támogassák a Városi Könyvtár igazgatói állására beérkezı pályázatok
szakmai véleményezésére szakmai-szakértıi bizottság létrehozását
a Humánpolitikai bizottság által javasolt tagok részvételével.
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
350/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Könyvtár igazgatói pályázatainak
szakmai véleményezésére szakmai-szakértıi
bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjának felkéri:
-Dr. Ambrus Zoltánt a
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Békés Megyei Könyvtár igazgatóját,
-Baráth Gézánét a gyomaendrıdi 2. sz.
Általános Iskola könyvtárosát,
-Kissné Szőcs Mariannt az Érdekegyeztetı Tanács tagját
Határidı: azonnal
37. napirend
Munkacsoport létrehozása a Gyomaendrıd középtávú fejlesztési
koncepciójának kidolgozására kiírt pályázat elbírálásának elıkészítésére
Dr.Dávid Imre polgármester elmondta a képviselı-testülete a májusi ülésén hozott határozatában utasította a polgármestert a
város középtávú fejlesztési koncepciójának elkészítésére. A határozat végrehajtásaként pályázati felhívást tettek közzé a helyi és a megyei sajtóban a város középtávú 1998-2002 fejlesztési
tervének elkészítésére. A pályázatok benyújtásának határideje
1997. október 31.
A benyújtásra kerülı pályázatok elbírálásának elıkészítésére javasolt egy munkacsoportot létrehozni az alábbi összetételben:
Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester, dr.
Valach Béla, dr. Szendrei Éva, Katona Lajos, Hangya Lajosné bizottsági elnökök, dr. Kovács Béla tanácsnok, Csorba Csaba jegyzı, Gróf Éva költségvetési ügyintézı.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elhangzott javaslattal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
351/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
város középtávú fejlesztési tervdokumentációjának elkészítésére kiírt pályázat elbírálásának elıkészítésére munkacsoportot hoz
létre.
A munkacsoport tagjai:
Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester,

502

Dr. Szendrei Éva, Hangya Lajosné, Dr.
Valach Béla, Katona Lajos bizottsági elnökök,
Dr. Kovács Béla tanácsnok,
Csorba Csaba jegyzı,
Gróf Éva költségvetési ügyintézı

A képviselı-testület utasítja a munkacsoportot,
hogy a beérkezett pályázatokat véleményezve a decemberi ülésre terjessze be.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
38. napirend
Gyomaendrıdi Híradó bevételeinek és kiadásainak alakulása 1997ben, valamint szerkesztıi vélemény a híradó helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, legutóbb az elmúlt év
márciusában történt újság áremelés, ezért szükségessé vált a fogyasztói ár felülvizsgálata annak emelése, annál is inkább, mivel az újság mőködtetéséhez az önkormányzatnak többlet támogatást kell biztosítani.
Látni kell azt, hogy erre az újságra mindaddig szükség van, míg
más médiával - kábeltévé - a lakosság informálását nem tudják
megoldani.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság javasolja a képviselıtestületnek a fogyasztói áremelést, ezen túlmenıen a szerkesztı
illetményét 10 %-al, illetve a gépkocsi használati költségtérítését 50 km-re megemelni. A bizottság ezen emeléseket a példányszámok növekedésének feltétele nélkül javasolja elfogadni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a téma megtárgyalása során a bizottság részérıl felmerült az újsághirdetések esetleges növekedésének kikötése, amellyel azt célozták volna meg, hogy az újság költségvetési pozíciója javuljon,
próbáljon meg nullszaldós lenni.
Elviekben egyetértett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával.
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Bíró Károly újságszerkesztı elmondta, legutóbbi bérrendezése ezelıtt két évvel történt, amely érzése szerint nem volt kellıen
támogatva a feladathoz képest. Figyelembe véve az inflációt, a
javasolt 10 %-al sincs arányban azzal a munkával, amit az újság
szerkesztése igényel.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, elsıként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát/
II. határozati javaslat /tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
352/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Híradó helyzetérıl készült
szerkesztıi beszámolót elfogadja.
A képviselı-testület a Gyomaendrıdi
Híradó szerkesztıjének alapbérét 10 %-al
megemeli 1997. november 1. napjától.
A képviselı-testület a szerkesztı gépkocsi használati költségtérítését 50 km-re
megemeli.
A képviselı-testület 1997. november 1tıl az újság eladási árát 55 Ft-ban határozza meg, melybıl 5 Ft a terjesztıket illeti
meg.
Határidı: 1997. november 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
39. napirend
Önkormányzati Gazdasági Vezetık és Könyvvizsgálók Klub Egyesületbe belépés
Dr. Dávid Imre polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással 15 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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353/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért azzal, hogy az önkormányzat lépjen
be az Önkormányzati Gazdasági Vezetık és
Könyvvizsgálók Klub Egyesületébe 1 éves idıtartamra.
A képviselı-testület 1997. évre 2.500
Ft tagsági díj befizetésére a fedezetet biztosítja.
A képviselı-testület a tagi képviseletre jogosultaknak
Dr. Dávid Imre polgármestert és Gróf Éva költségvetési
ügyintézıt jelöli ki.
Határidı: egyesületi tagsági jogviszony
létrehozására:
1997. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Közterület -felügyelık a Magyarországi Közterület-felügyeletek
Országos Egyesületbe való belépése
Dr. Dávid Imre
tést.

polgármester vitára bocsátotta az elıterjesz-

Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl javasolta az
egyesületbe való belépés támogatását. Legalább egy évig meg kellene próbálni, és jövıre ismételten visszatérni, hogy a szerzett
tapasztalok alapján célszerő a további tagság fenntartása, vagy
nem. Javaslatát kérte módosító indítványként figyelembe venni.
A témához kapcsolódóan az volt a véleménye, hogy a képviselıtestület a jövı évi költségvetésben különítsen el kb. 50-100.000
Ft pénzösszeget különbözı egyesületbe történı belépés tagdíjainak fedezetére. Ezen összeghatáron belül az illetékes szakbizottság, vagy a polgármester úr döntsön arról, hogy célszerő-e
az adott egyesületbe a belépés, vagy nem.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a bizottság nem látta
értelmét a közterület-felügyeletek országos szövetségébe történı
belépésnek. Lényegében nem az éves tagdíj összegét- amely 3 fı
esetén évi 5.000 Ft - hanem az értekezleten való részvétellel
együtt járó költségeket / utazás, szállás stb /tartották soknak.
A maga részérıl nem tartotta olyan bonyolultnak a helyi közterü-
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let-felügyeletet, hogy annak
jen igénybe venni.

munkájához külsı segítséget kell-

Czibulka György képviselı a feladat elvégzéséhez nyújtandó szakmai útmutatás, iránymutatás szempontjából fontosnak tartotta az
egyesületbe való belépést.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester
kérte a képviselıket, elsıként dr. Valach Béla bizottsági elnök
módosító indítványáról döntsenek, miszerint a képviselı-testület
támogatja a Magyarországi Közterület-felügyelık Országos Egyesületébe történı belépést.
A képviselı-testület a módosító indítványt 9 igen szavazattal, 3
ellen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta.
A polgármester a szavazás eredményére figyelemmel kihirdette a
határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
354/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Magyarországi Közterületfelügyeletek Országos Egyesületébe történı
belépést.
Határidı: 1997. október 22.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
41. napirend
Az 1997. évi Népszavazás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzıt néhány
szóban ismertesse az elıterjesztést.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, jelen esetben egy hatáskör átruházásról kell a képviselı-testületnek döntenie. A legutóbbi információk szerint a népszavazás nagy valószínőséggel megtörténik
november 16-án.
Ahhoz, hogy a szavazatszámláló bizottság kiegészítésére, póttagjainak megválasztására ne kelljen rendkívüli testületi ülést
összehívni, célszerő a képviselı-testületnek ezen hatáskörét az
Ügyrendi és Jogi Bizottság hatáskörébe utalni, annál is inkább,
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mert a szavazás napját megelızı napon is lehet a szavazatszámláló bizottság tagjai között változások.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az elhangzottakkal felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
355/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évi országos népszavazáshoz a szavazat számláló bizottságok kiegészítésére,
további póttagjainak választására vonatkozó
hatáskörének ellátására az országgyőlési
képviselık választásáról szóló 1989. évi
XXXIV.tv. 30. § /1/ bekezdése alapján az
Ügyrendi és Jogi Bizottságát jelöli ki.
Határidı: 1997. november 16.
Felelıs: Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Tájékoztató a Gyomaendrıd, Blaha u. és térsége szennyvízcsatorna
hálózat 1997. évi ütem megvalósításáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben
egyet értenek a tájékoztatóban leírtakkal, úgy azt szíveskedjenek tudomásul venni.
A képviselı-testület a Gyomaendrıd, Blaha u. és térsége szennyvízcsatorna hálózat 1997. évi üteme megvalósításáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
42. napirend
Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó pályázatok
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány pályázatot írt ki az 1997/1998-as tanévben megvalósuló megyei közoktatási fejlesztési tervben szereplı feladatok
megvalósulására.
A kiírt pályázatra az oktatási intézmények közül
-a Városi Zene-és Mővészeti Iskola a fúvós hangszeres oktatás
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feltételeinek javítására nyújtana be pályázatot. A szükséges
150.000 Ft saját erıt az intézmény saját költségvetésébıl biztosítja.
- a 2. sz. Általános Iskola a hátrányos helyzető és tehetséges
tanulók elırejutását célzó programok megvalósítása, illetve az
idegennyelv -oktatás eredményorientált fejlesztése témakörben
nyújtaná be pályázatát. A pályázathoz szükséges saját erı 5050.000 Ft, melynek biztosítását az intézmény saját költségvetésébıl vállalta.
- a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola által
benyújtandó pályázata a kollégiumi elhelyezés színvonalát szolgáló tárgyi fejlesztésre irányul. Az intézmény esetében a vállalt önrész 5.000.000 Ft, melyet szintén saját költségvetésbıl
biztosít.
- a Kner Imre Gimnázium az idegennyelv -oktatás eredményorientált fejlesztése témakörben nyújtana be pályázatot. Az intézmény
által vállalt önrész 50.000 Ft.
Végezetül a képviselı-testület az 1997/98-as tanévben megvalósítandó pedagógiai szakszolgálat körzeti feladatainak finanszírozására nyújtana be pályázatot. A pályázathoz szükséges saját erı
3.129 E forint.
A benyújtandó pályázatok az elıterjesztés mellékleteként szerepelnek.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a pályázatok benyújtásával, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
356/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Városi Zene-és Mővészeti Iskola
a mővészeti nevelés, oktatás feltételrendszerének fejlesztésére benyújtandó pályázatát a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.
A pályázathoz szükséges 150.000 Ft önerıt az intézmény saját költségvetésébıl
biztosítja.
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Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
357/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a 2. sz. Általános Iskola hátrányos helyzető és tehetséges tanulók elırejutását célzó programok megvalósítására benyújtandó pályázatát a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.
A pályázathoz szükséges 50.000 Ft önerıt az intézmény saját költségvetésébıl
biztosítja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
358/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a 2. sz. Általános Iskola
idegennyelv-oktatás eredményorientált fejlesztésére benyújtandó pályázatát a Békés
Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.
A pályázathoz szüksége 50.000 Ft önerıt
az intézmény saját költségvetésébıl biztosítja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
359/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és
Ipari Szakképzı Iskola középfokú kollégiumok
tárgyi fejlesztésére benyújtandó pályázatát
a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.
A pályázathoz szükséges 500.000 Ft önerıt az intézmény saját költségvetésébıl
biztosítja.
Határidı: azonnal

509

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
360/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium idegennyelvoktatás eredményorientált fejlesztésére benyújtandó pályázatát a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.
A pályázathoz szükséges 50.000 Ft önerıt az intézmény saját költségvetésébıl
biztosítja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
361/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a pedagógiai szakszolgálatok körzeti feladatellátására benyújtandó pályázatot a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.
A Képviselı-testülete az 1997/98-as
tanévben a Városi Családsegítı Központnál
mőködı pedagógiai szakszolgálat fenntartására 3.129 ezer Ft- ot biztosít, amely összeget a pályázathoz szükséges önerıként jelöli
meg.
Határidı: azonnal
43. napirend
Közmeghallgatás összehívása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az érvényes SZMSZ értelmében a képviselı-testület évente legalább egy alkalommal köteles
közmeghallgatást tartani minden olyan kérdésben mely a lakosság
széles rétegei részére kötelezettséget ír elı.
Az elmúlt idıszakban felmerült jó néhány olyan téma, amely a lakosság széles rétegeit érinti, ilyen például az ivóvízberuházás,
a helyi adókról szóló rendelet módosítása, közmőfejlesztés stb.
Az elképzelés szerint mind két településrészen külön-külön tartanák meg a közmeghallgatást. Az endrıdi részen december 3-án a
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Közösségi Házban, míg a gyomai részen december 4-én a Katona József Mővelıdési Házban, mindkét esetben 17 órai kezdettel.
A közmeghallgatás naprendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni.
- A helyi adókról szóló rendelet-tervezet lakossági véleményeztetése
- Gyomaendrıd-Csárdaszállás ivóvízminıség-javító beruházásról
tájékoztatás
- Közmőfejlesztések
- Kérdések, interpellációk
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl egyetértett azzal, hogy
a közmeghallgatás a két településrészen külön-külön kerüljön
megtartásra. Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a lakosság
kellı idıben, plakátok és hangosbeszélı útján kapjon tájékoztatást az eseményrıl.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, amennyiben
egyetértenek a közmeghallgatás összehívásra tett javaslattal,
úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
362/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1997.december 3-án 17 órára a Közösségi Házba, december 4-én 17 órától a Katona József
Városi Mővelıdési Házba közmeghallgatást hív
össze.
A képviselı-testület a közmeghallgatás
napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1./ A helyi adókról szóló módosító
rendelet-tervezet lakossági véleményeztetése
2./ Gyomaendrıd-Csárdaszállás ivóvízminıség javító beruházásról tájékoztatás
3./ Közmőfejlesztések
4./ Kérdések, interpellációk
A képviselı-testület utasítja a polgár-
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mestert a közmeghallgatás megszervezésére.
Határidı: 1997. december 3.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
44. napirend
Liget-fürdı alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Nagy Istvánné költségvetési
csoportvezetıt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Nagy Istvánné elmondta, a fürdı alapító okiratának módosításával
a fürdı alaptevékenységi köre kerülne kibıvítésre az egyéb humán
egészségügyi szolgáltatás tevékenységgel. Az alaptevékenység kibıvítése azért válik szükségessé, mert az Egészségbiztosítási
Pénztár csak abban az esetben köt a fürdıkkel szerzıdést a
gyógyszolgáltatások számlázására, ha a tevékenységi körükben ez
a szolgáltatás szerepel.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a
képviselıket az alapító okirat elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
363/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. § /1/ és /3/ bekezdésében, valamint a 89. § /1/ bekezdésében foglaltak alapján a Liget-fürdı többször módosított 114/1993./V.11./Kt. számú határozattal megállapított alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az
alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
1./
2./

Költségvetési szerv neve: Liget -Fürdı
Székhelye: 5500 Gyomaendrıd, Erzsébet liget 2.
Alapítás ideje: 1955
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3./
4./

5./

6./

7./

8./

9./

Alapító szerve: Gyoma Község Tanácsa
Létesítményei:
- 1.sz. Vízmőtelep
átvétel ideje: 1988
- Kemping
létesítésének ideje: 1991
A Fürdı az alábbi tevékenységet alapfeladatként látja el:
- tisztasági, strand és kemping szolgáltatás
TEÁOR szám 9309
- egyéb humán egészségügyi szolgáltatás
TEÁOR szám 8519
Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó teljes jogkörő
költségvetési szerv.
Költségvetését a felügyeleti szerv
hagyja jóvá, pénzelllátásáról a felügyeleti
szerv gondoskodik. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény önálló jogi
személy.
Költségvetésével önállóan gazdálkodik, vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem
rendelkezik, a mőködéséhez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatába adja
az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
- Fürdı
2 ha 7019 m2
Hrsz: 1293
- Kemping
7879 m2
Hrsz: 1298
- Vízmőtelep
3 ha 9171 m2
Hrsz: 1090
A feladat ellátásához az ingatlanokon
kívül rendelkezésére állnak még az intézménynél a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, amelyeket szabadon használhat.
Az intézmény rendelkezésre álló vagyon
nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem
adhatja.
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
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rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános
pályázati kiírás útján és gyakorolja felette
a munkáltatói jogot.
10./ Az alapító okirat megállapításáról szóló 114/1993./V.11./KT. számú határozatot módosító
195/1993./VII.6./KT. számú és a
98/1997./III.28./KT. számú határozatok ezen alapító okirat módosításáról és egységes szerkezetének
megállapításáról szóló határozattal egyidejőleg hatályát vesztik.
Határidı: azonnal
45. napirend
A Városi Gondozási Központnál az intézményvezetıi pályázatok véleményezésére létrehozandó szakmai-szakértıi bizottság
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes a képviselı-testület pályázatot írt ki az intézmény vezetıi állására.
A pályázatok beadási határideje 1997. november 10.
A pályázatokat szakmai szakértıi bizottság véleményezi.
A bizottság tagjainak személyére az alábbi javaslatot tette:
Dr. Baja Jánosné a Módszertani Szociális Otthon igazgatója, Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke, és Rácz Róbert a
dolgozói kollektíva részérıl.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a szakmai szakértıi bizottság tagjaira tett javaslattal, úgy az fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
364/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Gondozási Központ intézményvezetıi
pályázatának szakmai véleményezésére szakmai-szakértıi bizottságot hoz létre.
A szakmai-szakértıi bizottság tagjának
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felkéri:
Dr. Baja Jánosnét a Módszertani
Szociális Otthon / Nagyszénás /
igazgatóját
Hangya Lajosnét a Képviselıtestület Humánpolitikai Bizottság
elnökét
Rácz Róbertet a dolgozói kollektíva részérıl
Határidı: azonnal
46. napirend
Peres eljárás alatt lévı földterület ügye
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Tótka Sándor képviselı és mint a Független Kisgazda Párt
gyomaendrıdi alapszervezetének tagja elmondta, immár két év telt
el azóta, hogy a képviselı-testület bírósági pert kezdeményezett
a vitatott 1700 ha földterület ügyében, azonban az eltelt idı
alatt semmilyen elıremozdulás nem történt. Ennek következtében a
kisgazdapárt tagjaiban felmerült az a gondolat, hogy ez a föld
nem lesz se a városé, se a kárpótlásra váró állampolgároké.
Rövid visszatekintést adott az ügy elızményeirıl.
A Kárpótlási törvény rendelkezése alapján a föld fekvése szerinti települési önkormányzat tulajdonába kerül,- ha e jogáról nem
mond le- az a termıföld, amelyet a Kárpótlási törvény végrehajtása során 1994. május 31-ig árverésen nem értékesítettek.
A településen lévı volt Alkotmány és Lenin Termelıszövetkezetek
a fenti idıpontig nem értékesített földterületeket átadták az
önkormányzatnak azzal, hogy az átvezetést köteles kérni a Földhivatalnál.
Az önkormányzat a tulajdoni bejegyzést a Földhivatalnál 1994-ben
közvetlenül kezdeményezte.
Ezt követıen 1995. augusztusában a Békés Megyei Kárrendezési Hivatal közölte a Földrendezı Bizottsággal, hogy a fent említett
területek a II. sz. földalapba kijelölésre kerültek, és kérte a
földalapot a jegyzıvel egyeztetett módon az 1995. évi LXIII.
törvényben leírtak szerint 80 %-20 % arányban megosztani az érdekeltségi körök szerint.
A Földrendezı Bizottság a jegyzıvel történı egyeztetést azonban
elmulasztotta, és 1995. augusztus 28. napján a II. sz. kárpótlási földalapot felosztotta. A bizottság jegyzıkönyvben rögzítet-
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te, hogy az önkormányzat igényét a fenti területekre nem támogatja.
A Földrendezı Bizottság ezen álláspontja azonban nagyban sérti
az önkormányzat érdekeit, annál is inkább mivel a törvény erejénél fogva ezek a földterületek már 1994. május 31. az önkormányzat tulajdonába kerültek.
Ezt követıen a jegyzı úr állásfoglalás kérés céljából több alkalommal is levelet intézett a dr. Suchman Tamás akkori
tárcanélküli miniszterhez, de az ügyel kapcsolatban egyértelmő
állásfoglalást nem kapott. Ugyanakkor a Békés Megyei Kárrendezési Hivatal felé is bejelentette, hogy az önkormányzat igényt
tart ezen földterületekre, mely bejelentésre a hivatal közölte,
ezek a területek bevonásra kerültek a II. sz. kárpótlási alapba,
ami kiosztásra kerülhet.
Ezen tények figyelembevételével a képviselı-testület 1995. szeptember 28-án döntött arról, hogy bírósági eljárást kezdeményez a
vitatott földterületek tulajdonjogának rendezése ügyében.
A bírósági eljárás megkezdıdött, de érdemi elmozdulás az ügyben
a mai napig nem történt.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, akkor amikor a képviselı-testület döntött arról, hogy ezeket a földterületeket nem
hagyja elveszni, hanem megpróbálja megszerezni az önkormányzat
tulajdonába, maximálisan támogatta ezt a törekvést, abból a meggondolásból, mert ebben az esetben a város valamennyi lakosa élvezné annak hasznát, míg ha kárpótlásra kerül csak egy szőkebb
rétegnek a javát szolgálná.
A döntés óta azonban érdemi változás nem történt, a maga részérıl továbbra is azt a törekvést támogatja, hogy mindent meg kell
tenni ezen földterületek önkormányzati tulajdonba kerüléséért. A
bírósági keresetet nem javasolta visszavonni, annál is inkább,
mert jó lenne megtudni, ebben a bonyolult jogi helyzetben végül
kinek lesz igaza.
Ezek a földterületek olyan összegő vagyont képviselnek, amelyrıl
az önkormányzatnak nem szabad lemondani, a pert tovább kell
folytatni addig, amíg esély van arra, hogy ezeket a földeket
megszerezzük.
Az ÁPV Rt-vel való egyezség megkötésétıl sem kellene elzárkózni,
bár erre már voltak kezdeményezések az önkormányzat részérıl,
amelyek ezidáig sikertelennek bizonyultak.
Abban az esetben, ha mégis egyezségre kerülne sor, a részletek
ismeretében erre vissza kell térni.
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Hanyecz Margit képviselı elmondta, a földüggyel kapcsolatban kikérte a választókerület országgyőlési képviselıjének és más a
témában jártas szakértınek a véleményét, akik elmondták, a bírósági eljárás tovább folytatásnak semmi értelme, mert ha két évig
nem történt az ügyben elmozdulás, akkor a cél nyilván az, hogy
húzzák az idıt addig, amíg vagy a kárpótlást befagyasztásra kerül, vagy megalkotja az országgyőlés az új földtörvényt, amelynek alapján külföldiek is földhöz juthatnak.
Véleményük szerint az önkormányzat úgy járna el helyesen, ha becsületbıl -írásban lemondana a kárpótlásra várok javára, mert
így automatikusan megszőnne a bírósági eljárás és föld biztosan
a kárpótlásra vároké lenne. Viszont ha, tovább folytatódik a bírósági eljárás megvan a veszélye annak, hogy se városé, se a
kárpótlásra vároké nem lesz.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint, ha a képviselıtestület továbbra is ragaszkodik a bírósági per folytatásához,
elıfordulhat, hogy a föld nem lesz sem a városé, sem a kárpótlásra várakozóké, hanem megmarad állami tulajdonba. A privatizációs minisztérium hozzáállásából és a bírósági huzavonából erre
lehet következtetni.
Czibulka György képviselı a bírósági per folytatása mellett foglalt állást.
Dávid István képviselı hangsúlyozta, a föld ügy rendezésekor a
testületnek a város érdekeit, az összlakosság érdekeit kell képviselni, nem pedig bizonyos csoportok érdekeit.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett azon képviselık véleményével
akik azt támogatják, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a földterületek a város tulajdonába kerüljenek.
Az utat végig kell járni, a bírósági pert folytatni kell.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint nagy felelıtlenség lenne a kárpótlásra váró állampolgárokkal szemben, ha a
képviselı-testület lemondana ezen földterületekrıl.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a képviselı-testület
akkor is a kárpótlásra váró állampolgárok javát szolgálná, ha
lemondana ezekrıl a földterületekrıl azok javára.
Gellai Imre a Független Kisgazdapárt Gyomaendrıdi Szervezetének
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elnöke hozzászólásában elmondta, igen nehéz és felelısségteljes
döntést kell meghozni a képviselı-testületnek.
A vita során nem esett szó arról, hogy az endrıdi településen,
és bizonyára a gyomai részen is nagyon sok embert iritál, hogy
bizonyos személyek ingyen és bérmentve használják ezeket a vitatott földeket. Míg van aki becsülettel befizeti a haszonbérleti
díjat, addig mások egy fillért sem fizetnek. Mint Kisgazdapárt
elnökétıl sokan megkérdezték Tıle, meddig tőrik ezt, mikor tesznek már ez ellen. Információi szerint amennyiben az önkormányzat
nyerné meg a bírósági pert, úgy visszamenıleg követelhetné a haszonbérleti díjat a jogtalanul használóktól.
Van még a városban jó néhány jogos kielégítetlen kárpótlási
igény, félı azonban, hogy ha az önkormányzat lemond a vitatott
területekrıl, azok nagyobb része nem a helyi kárpótlásra váró
lakosságé lesz, hanem kívül állók tulajdonába kerül. Ennek elkerülése érdekében olyan megoldást kellene keresni, mely lehetıvé
tenné a helyi kárpótlási igények kielégítését, és a megmaradt
földterület a város tulajdonába kerülne, amelyet aztán haszonbérlet útján hasznosíthatnának.
Katona Lajos bizottsági elnök Hanyecz képviselı asszonytól megkérdezte, mibıl gondolja, hogy amennyiben az önkormányzat lemond
a földrıl a kárpótlásra várók javára, azt valóban kijelölik kárpótlásra. Van erre valami biztosíték, leírták ezt valahol azok
akik ezt a megoldást javasolták.
Hanyecz Margit képviselı a kérdésre válaszolva elmondta, igen is
meg van az esélye annak, hogy ha lemond a város a kárpótlásra
várok javára, akkor azt kijelölik kárpótlásra. A hatályos törvények alapján 80 %-át a helyi lakosságnak kell biztosítani, és 20
% az amelyet nem helybeliek vennének meg.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke hangsúlyozta, az önkormányzat nem mondhat le ezekrıl a területekrıl,
mert nincs a tulajdonába. Éppen ennek a tulajdonnak a megszerzésérért folyik a bírósági eljárás.
Semmi rendkívüli nincs abban, hogy két éve nem hozott döntést a
bíróság ebben az ügyben.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a vitatott földterület
nagysága 1400 ha körül mozog és mintegy 25 ezer AK értékő.
Az ÁPV Rt-vel történı egyezség úgy lenne elképzelhetı, hogy az
önkormányzat esetleg lemondana a fele földterületrıl, a másik
részére pedig igényt tartanának. Ezzel az elképzeléssel írásban
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megkereste az ÁPV Rt-t és a Privatizációs minisztert, de választ
ezidáig nem kapott.
Ezt követıen kidolgozásra került, hogy esetlegesen leadná a város a Csejti területeket cserébe a vitatott földterületekért, de
ez ügyben sem tudott tárgyalni sem az ÁPV Rt-vel, sem a minisztériummal.
Kétségtelenül nehéz helyzetben van a képviselı-testület a döntést illetıen, a maga nemében mindenkinek igazat lehet adni, bár
melyik álláspontot is képviseli.
A vita lezárásaként felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára. Elsıként az I. határozati javaslatot tette fel szavazásra.
Tótka Sándor képviselı indítványozta, hogy a napirendrıl névszerinti szavazással döntsenek.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, vita nélkül
döntsenek az indítványról.
A képviselı-testület az indítványt 4 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, a képviselı-testület a névszerinti szavazásra tett indítványt elvetette.
A képviselı-testület a határozati javaslat I. pontját 11 igen
szavazattal, 2 ellen szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
365/1997./X.22./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a vitatott földek tárgyában tovább folytassa a bírósági pert, illetve az ÁPV Rt-vel kössön
egyezséget.
Határidı: azonnal
További írásos napirend nem lévén a polgármester a Ötv. 12. §
/4/ bekezdés a. pontja alapján a Fellebbezés tárgyú elıterjesztéseket javasolta zárt ülésen megtárgyalni.
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A képviselı-testület a javaslattal egyetértett.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a jelenlévık részvételét
és az ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

R. Nagy János
hitelesítı

520

