Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. december 10i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr.Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester

Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek
Béla, Nagy Pál, R. Nagy János, Dr. Szendrei Éva, Tótka
Sándor, Dr. Valach Béla képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Nagy Istvánné, Pápai Pálné,
Uhrin Zoltánné, Csényi István, Tamási Józsefné csoportvezetık,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok társadalmi
szervezetek képviselı, valamint a helyi és a megyei
sajtó képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, az intézmények vezetıit, a csoportvezetıket, és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselıtestület teljes létszámmal jelen volt. /18 fı / Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Tótka Sándor és Nagy Pál képviselı urakat.
Röviden tájékoztatta a jelenlévıket az elmúlt ülés óta eltelt
fontosabb eseményekrıl.
- November 29-én a Körösmenti Néptánc Együttes fennállásának 30
éves évfordulója alkalmából rendezett gálamősoron vett részt.
- A Blaha és térsége szennyvízcsatorna építés IV. üteme elké-
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szült. Az V. ütem megépítésére a csatornamő társulat megalakulására még nem került sor.
- A legutóbbi Békés Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén többek között szó volt arról, hogy remény sincs arra, hogy a sokat
vitatott autópálya településünket közvetve is érintse.
A városon áthaladó 46-os fıút vonatkozásában lesz lehetıségünk
az áthaladó útszakasz felújításának - leállósáv kialakítása,
gyalogos átkelık építése stb. - érdekében bizonyos lépéseket
tenni.
- Hosszú idı után végre döntés született a vitatott földügyben.
A Gyulai Városi Bíróság által meghozott ítélet értelmében a vitatott 1928,5 Ha földterület az önkormányzatot illeti meg. A bírósági ítélet a kézbesítést követı 30 nap elteltével lép jogerıre, ezt követıen kerülhet sor a földterület további sorsának
rendezésére.
Ez ügyben a következı héten szeretne kibıvített bizottság elnöki
megbeszélést összehívni.
- A Titász kirendeltségének megszüntetésével kapcsolatban még a
mai napig nem tudott személyesen beszélni az Rt. vezérigazgatójával.
További bejelenteni valója nem lévén megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket és a képviselıket van e napirend
elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem hangzott el, a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı
napirendet az alábbiakkal javasolta kiegészíteni.
26. napirend Hatáskör átruházás
27. napirend A Városi Könyvtár ideiglenes zárva tartásának engedélyezése
28. napirend Nyolcvan éves gyomaendrıdi polgárok részére karácsonyi csomag biztosítása
29. napirend Gyomaendrıd Csatornamő Társulat hitelvelvételéhez
kezességvállalás
Felkérte a képviselı-testületet amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
419/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.
1./
2./

3./

4./
5./

6./

7./
8./

9./

10./

11./

12./
13./

Tájékoztató a Polgári Védelem tevékenységérıl
Az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési
szolgáltatások díjainak megállapításáról és
a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
rendelet módosítása
Az 1996. évi helyi adókról szóló rendelet
módosítása, valamint a gépjármő adóról szóló
rendelet módosítása
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1997. évi
költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Gyomaendrıd Város Önkormányzata vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet
módosítása
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló rendelet módosítása
A vásárokról és piacokról szóló rendelet 1-3
számú mellékleteinek módosítása
Az egyes pénzbeni és természetbeni szociális
ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló rendelet módosítása
Szennyvízcsatorna hálózat tervezési megrendelése, illetve a céltámogatási pályázatra
történı benyújtásának kérdései
A " Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás közös pályázata az 1998 évi közmunkaprogramra
A " Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás mőködésének
jogi rendezése
Folyékony hulladék kiszállításához megbízás a Gyomaszolg Kft. részére
310/1997./IX.18./KT. számú határozat
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módosítása
14./ Gyomaendrıd-Nagylapos közötti
rekultiválandó vasúti pályaszakasz
értékesítése
15./ MEDOSZ székház értékesítése
16./ Csapó Lajos ingatlan vételi ajánlata
17./ Molnár József ingatlan vételi ajánlata
18./ Bükkszentkereszti pihenıház gázellátásához hozzájárulás
19./ Közszolgálati dolgozók 13. havi illetményének kifizetése
20./ Apolló Mozi üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálására létrehozandó bizottság
21./ Óvodák és a Városi Bölcsıde
nyitvatartásának szüneteltetése
22./ A Gorkij utca nevének megváltoztatása
13./ Tájékoztató az Állami Számvevıszék
vizsgálatáról
24./ Tájékoztató a FUNDAMENTA lakossági
elıtakarékosságról az út és közmőfejlesztés kapcsán
25./ Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1998
évi költségvetési koncepciója
26./ Hatáskör átruházás
27./
A Városi Könyvtár ideiglenes zárva tartásának engedélyezése
28./ Nyolcvan éves gyomaendrıdi polgárok részére karácsonyi csomag biztosítása
29./ Gyomaendrıd Csatornamő Társulat
hitelvelvételéhez kezességvállalás
Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt kérte a képviselıtestületet, hogy a lejárt határidejő határozatokról készült jelentésrıl hozzák meg döntésüket.
A 338/1997./X.22./Kt. számú "Barátság SE részére ingatlan biztosítása térítésmentesen 30 éves idıtartamra" tárgyú határozatra
tett jelentést annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a megállapodás megkötésére kért határidı hosszabbításra nincs szükség, idıközben a megállapodás megkötésre került a képviselı-testület által meghatározott feltételekkel.
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A 362/1997./X.22./KT. számú "Közmeghallgatás összehívása" tárgyú
határozatra tett jelentéssel kapcsolatban elmondta, a közmeghallgatás mind két településrészen megtartásra került, kb. 112
fı volt a résztvevık száma. 14 lakosnak volt kérdése, véleménye, összesen 52 kérdés hangzott el, amelyekre a választ helyben
megkapták. Megítélése szerint mindenképpen hasznos volt ez a
közmeghallgatás, bár a résztvevık számát figyelembe véve, némi
érdektelenség mutatkozik a lakosság részérıl az önkormányzat
munkája iránt.
Dávid István képviselı elégedetlenségét fejezte ki a tekintetben, hogy az intézményvezetık, intézményi dolgozók többsége nem
vett részt a közmeghallgatáson.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a polgármester út által adott tájékoztató részletes és meggyızı volt, a jelenlévık
megértették a város szándékát.
További hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el, a polgármester
felkérte a képviselıket, a lejárt határidejő határozatok
végrehajtására tett jelentés elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
420/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
202/1997./VI.26./, 214/1997./VI.26./,
221/1997./VI.26./, 241/1997./VII.24./,
242/1997./VII.24./, 247/1997./VIII.7./,
288/1997./IX.18./, 292/1997./IX.18./,
294/1997./IX.18./, 320/1997./X.22./,
325/1997./X.22./, 326/1997./X.22./,
328/1997./X.22./, 332/1997./X.22./,
333/1997./X.22./, 338/1997./X.22./,
339/1997./X.22./, 342/1997./X.22./,
345/1997./X.22./, 358/1995./XII.21./,
362/1997./X.22./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
Tájékoztató a Polgári Védelmi Parancsnokság munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester elıljárójában köszöntötte Jenei Imre
pv. ezredes urat a Békés Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság
parancsnokát, és Szilágyi Sándor urat a gyomaendrıdi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetıjét.
Megkérdezte a vendégeket kívánnak e szóbeli kiegészítést tenni a
benyújtott tájékoztatóval kapcsolatban.
Jenei Imre ezredes úr megköszönte a felszólalás lehetıségét,
majd elmondta szóbeli kiegészíteni valója nincs, de amennyiben a
képviselı-testület tagjai részérıl van kérdés észrevétel, úgy
szívesen válaszol.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok elmondta, a Polgári Védelmi
Kirendeltség által elkészített tájékoztató egy igen részletes, a
laikus számára is igen sokat mondó. A maga részérıl megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy Dévaványa önkormányzata anyagilag nem
járul hozzá a polgári védelmi kirendeltség támogatásához, pedig
ha visszaemlékezünk volt olyan helyzet - gondol itt az 1970-es
árvízre, és a két évvel ezelıtti árvízveszélyre - amikor ez a
település Gyomaendrıdre, annak vendégszeretetére volt utalva.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, átolvasva a tájékoztatót, valóban egy részletes, mindenre kiterjedı anyagot kapott a
képviselı-testület a polgári védelem munkájáról.
Mint dr. Kovács Béla képviselı úr is utalt rá ennek a térségnek
legfenyegetıbb veszélyforrása az árvíz, ezért a polgári védelem
nagyon fontos a város életében.
A polgári védelem anyagi, pénzügyi helyzetét illetıen kíváncsi
volt arra, hogy a Belügyminisztérium milyen összegő támogatással
járul hozzá a városi polgári védelem mőködéséhez. Veszélyhelyzet
esetére kap e külön támogatást.
Jenei Imre ezredes az érdeklıdésre válaszolva elmondta, a központi költségvetésbıl kapott támogatás a kirendeltségen dolgozó
2 fı hivatásos közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó bérét
fedezi, míg a dologi kiadásokat, a helyi polgári védelmi feladatok költségeit az önkormányzatok által biztosított anyagi forrásból finanszírozzák. A jövı évtıl ígéret van arra, hogy a kirendeltségek mőködésével, üzemeltetésével kapcsolatos költségek
a megyei parancsnokságon keresztül a központi költségvetésbıl
kerülnek finanszírozásra.
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Ami a veszélyhelyzet esetére vonatkozó támogatást illeti, pl.
Hunya Község részére a belvízi védekezésre és kárelhárításra egy
nagyobb összegő támogatás került kifizetésre utólagos elszámolással a Belügyminisztérium részérıl. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a Kormány jelenleg nem rendelkezik olyan elkülönített
pénzügyi alappal, amelybıl az esetleges természeti csapások
okozta károk elhárítását fedezni tudnák. A legutóbbi két szélvihar okozta károk helyreállításának költségeit az Országos Polgári Védelmi Parancsnokság elılegezte meg.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy a polgári
védelmi kirendeltség illetékességi területéhez tartozó valamenynyi települési önkormányzatnak anyagilag is hozzá kellene járulni a mőködési költségekhez. Ez ügyben tárgyalást fog kezdeményezni Dévaványa Község polgármesterével, bár tudni kell azt,
hogy a legutóbbi "Védelem 97" polgári védelmi gyakorlaton aktívan részt vettek.
Mint azt az ezredes úr említette, reméljük, hogy a központi finanszírozás változása nem csak az ígéret szintjén fog maradni.
További hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester javasolta
határozatban rögzíteni, miszerint a Képviselı-testület a
Gyomaendrıdi Polgári Védelmi Kirendeltség tevékenységérıl szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
421/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Polgári Védelmi Parancsnokság
tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidı: azonnal
A döntés meghozatala után a polgármester megköszönte Jenei Imre
ezredes úrnak és Szilágyi Sándor kirendeltség vezetınek az eddig
végzett tevékenységét az önkormányzattal folytatott jó együttmőködést.
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2. napirendi pont
Ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Hosszú Szilárd urat a
Békés Megyei Vízmővek Vállalat vezérigazgatóját, majd megkérdezte, van e szóbeli kiegészíteni valója, észrevétele, véleménye az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Felkérte továbbá, hogy néhány szóban tájékoztassa a jelenlévıket
a hamarosan induló ivóvíz minıségjavító beruházás alakulásáról.
A kiadott anyaggal kapcsolatban egy pontosításra hívta fel a
képviselık figyelmét, miszerint a " Vízmővek vállalat Igazgatósága által meghatározott szippantott szennyvízgazdálkodás hatósági díja nettó 200 Ft/m3. Kérte a képviselıket, hogy a döntés
során ezt vegyék figyelembe.
Hosszú Szilárd vezérigazgató köszöntötte a polgármestert és a
képviselı-testület tagjait, majd elmondta, a szippantott szennyvízgazdálkodás díját a Vállalat ÁFÁ-san értette, úgy gondolnák
érvényesíteni. Mint bizonyára emlékezetes, kb. egy évvel ezelıtt
valamennyi önkormányzat felé egy olyan díjképletet ajánlott a
vállalat, amely meglehetısen bonyolult soktényezıs képlet volt.
Az idei év tavaszán az önkormányzatok úgy döntöttek, hogy fenntartva az önköltség szerint sávosan differenciált díjrendszert,
a Statisztikai Hivatal által igazolt inflációs ráta 97 %-ban határozzák meg a növekedés ütemét.
A Statisztikai Hivatal igazolása alapján az inflációs ráta 18 %
volt, ennek megfelelıen a díjemelés mértéke 17,5 %. Ettıl eltérni csak rendkívüli esetben engedélyezett.
Itt kívánta elmondani, hogy a vállalat és az önkormányzat között
létrejött üzemeltetési és vagyonkezelési szerzıdés bizonyos
mértékő díjvisszatérítést jelent az önkormányzat részére 1998ban.
A beruházást illetıen elmondta, ismeretes a jelenlévık elıtt,
hogy a két fél partner ebben a beruházásban, a Vízmővek anyagilag is segíti ezt a törekvést.
Az önkormányzattal közösen nyújtottak be pályázatot svájci támogatás elnyerésére, amely az információk szerint az elbírálás elsı fordulóján túljutott. A svájci mérnökök ezt a projektet a támogatandók között az elsı helyre sorolták.

589

Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság
az 1998. évi ivóvíz és csatornadíjak mértékének emelésére tett
javaslatot támogatta. Döntésüket az alábbiak szerint indokolták.
Egyrészt, ha visszaemlékezünk az elmúlt évben elég nehéz körülmények között, hosszú vita után került elfogadásra a díjemelés.
Másrészt ami a legfontosabb, hogy a két fél partner az induló
beruházásban.
Ami a díjemelést illeti, annak mértéke- az inflációs rátán túl,attól is függ, hogy a város milyen díjkategóriába van besorolva. Az ivóvíz esetében az átlagos / II. kategóriába /, míg a
szennyvíz esetében a magasabb kategóriába tartozunk. Azt, hogy
miért ezekbe a kategóriákba lettünk besorolva, a bizottság nem
tudta megítélni.
Összességében ezen indokok alapján a bizottság támogatja a 17,5
%-os díjemelést.
Kovács Kálmán képviselı emlékeztetni kívánta a vezérigazgatót az
elmúlt évben tett azon ígéretére, miszerint megvizsgálják annak
lehetıségét, hogy a kifolyó szennyvíz mennyiségét hogyan lehetne
mérıórán keresztül mérni. Nagyon iritálja a lakosságot,- fıleg
egy ilyen mezıgazdasági jellegő településen, ahol sokan foglalkoznak állattartással, - hogy a befolyó és kifolyó vízért ugyan
annyi m3 számolnak.
A közmeghallgatáson is szó volt az ivóvíz díjemelésrıl, amelyet
a lakosság nem szívesen fogad, annál is inkább mert vannak olyan
idıszakok amikor a minısége olyan, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan. Nem tudja mi teszi indokoltá az idınkénti túlzott
fertıtlenítést, klórozást.
Bizottsági üléseken több alkalommal felvetette, hogy a lakosság
bizonyos mértékig ki van szolgáltatva a Vízmőnek, rendszertelenül történik a mérıóra leolvasása, a díjbefizetés csak meghatározott napokon és idıpontban lehetséges. Ezen mindenképpen változtatni kell, ügyfélközpontúbb szolgáltatást kellene biztosítani.
Dávid István képviselı aziránt érdeklıdött, valójában hogy történik a vízdíj számlázása, ugyanis nem egy esetben fordult már
elı, hogy irreális mennyiségő vizet számláztak le a fogyasztóknak.
Tótka Sándor képviselı megerısítette azt a véleményt, hogy a
vízminısége katasztrofális.
Alapvetıen nem is a vízzel, hanem a rendszerrel van a baj, a csı
hálózat nincs tisztítva. Amennyiben a jó vizet is ebbe a rend-
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szerbe fogják idehozni, akkor igazán kár az egész beruházásra
költeni.
A lakosság szeretné, ha a Vízmő Vállalat a díjakat az idei áron
tartaná.
Budai János állampolgár hozzászólása a jegyzıkönyv mellékleteként szerepel.
Dezsı Zoltán a Fidesz Magyar Polgári Párt helyi szervezetének
vezetıje elmondta, a beruházás megvalósulása érdekében a képviselı-testület nem igen tehet mást, mint elfogadja a javasolt
díjemelést, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a beruházást
követıen a Vízmő vállalat továbbra sem biztosít ügyfélközpontúbb
szolgáltatást, úgy a város esetleg megszüntet mindennemő kapcsolatot a szolgáltatóval.
Hosszú Szilárd vezérigazgató a felmerült kérdésekre, véleményekre reagálva elmondta, a települések díjkategóriába történı besorolása úgy történik, hogy minden évben kiszámításra kerül az önköltsége egy-egy önálló rendszernek, és ezt viszonyítják ugyan
abban az évben a vállalat egészének a víz, illetve szennyvízre
vonatkozó önköltségéhez. Az így kijött százalékot sorba rakva,
az öt év átlagát viszonyítják az öt év átlagához, és ezzel kerül
egy adott település valamelyik díjkategóriába.
Az, hogy Gyomaendrıd a szennyvíz esetében a III. árkategóriába
tartozik, annak mőszaki és gazdasági oka van. Egyrészt mert kicsi a szennyvízmennyiség, másrészt a szennyvíztisztító kapacitásának csak fele van lekötve. Egy beinduló szennyvízprogram ezen
sokat tudna változtatni.
Itt kívánta elmondani, hogy az idei évben két szomszédos településen,/ Szarvas és Dévaványa/ elindult egy szennyvízrákötési
kampány, amelynek lényege az, hogy az önkormányzat és a Vízmővek
támogatást nyújt a meglévı csatornák mentén az ingatlanok rákötéséhez. A kampány sikeresen zárult, havonta 50-100 újbekötés
valósult meg. A sikerre való tekintettel a Vízmő Vállalat úgy
határozott, hogy a mőködési területén a kampányt kiterjesztik
mind azokra a településekre ahol erre meg van a fogadókézség.
Az ügyfélfogadással, illetve a mérıóra leolvasással kapcsolatban
felmerült problémákat ki fogják vizsgálni. Ami a számlázást illeti, a mérıórán ténylegesen átfolyt m3 kerül kiszámlázásra.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát elmondta, kétségtelenül minden kritikát el kell fogadni, ami a víz minıségével
kapcsolatban elhangzik. Azonban látni kell azt, hogy a jelenlegi
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rendszerrel megoldhatatlan a minıség javítása, ezen csak a jó
víznek az idehozatalával tudunk változtatni. A beruházás mielıbbi megvalósulása érdekében mindent meg kell tenni, ebben a törekvésünkben anyagilag is segíti a várost a Vízmő Vállalat.
Alapvetıen megtehetjük azt is, hogy az általuk javasolta díjakat
nem fogadjuk el, de ebben az esetben rögtön a hatósági díj lép
életbe, amely a javasolttól is magasabb. Természetesen a szolgáltatás színvonalával kapcsolatban felmerült kritikákat a vállalatnak el kell fogadni, azokat ki kell vizsgálni, a problémákat orvosolni kell.
Megítélése szerint a város mindenképpen fogadókész lenne a
szennyvízbekötési kampányra, hiszen ezzel alacsonyabb díjkategóriába kerülnénk, illetve a szennyvíztisztító kihasználtsági % is
növekedne.
A szippantott szennyvíz fogadásának hatósági díjára javasolt 200
Ft/m3 vonatkozásában a Vízmő esetleg tehetne némi engedményt,
ugyanis ilyen magas díj esetén nagyobb a veszélye annak, hogy
egyre többen nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást, hanem illegális módon szabadulnak meg szennyviztıl.
Befejezésül arra kérte a képviselıket, hogy a jövı évi ivóvíz és
csatornahasználati hatósági díjak mértékérıl szóló rendelettervezetet fogadják el. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 15 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1997./..../Kt. számú rendeletét
az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló
40/1995./XII.22./Kt. számú rendelet
módosításáról
3. napirendi pont
Az 1996 évi, a helyi adókról szóló, valamint a gépjármő adóról
szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, elsı alkalommal az október
havi ülésen vitatta a képviselı-testület az adórendelet módosí-
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tását. Akkor olyan döntést hoztak, hogy további vitára, lakossággal és érdekképviseleti szervekkel való megismertetésre alkalmasnak tartják.
A közmeghallgatáson történt lakossági tájékoztatás, valamint az
érdekképviseleti szervek véleményének megismerése után a rendelet-tervezeten a szükséges pontosítások elkészültek, és a bizottsági ülésekre, illetve a képviselı-testület mai ülésére elfogadás céljából beterjesztésre került.
Kérte a képviselı-testület tagjait röviden mondják el véleményeiket.
Dr. Csorba Csaba jegyzı néhány pontosító javaslatot kívánt tenni
a képviselı-testület felé, amely figyelembe veszi a közmeghallgatáson elhangzottakat is.
A 2 §. f. pontja az alábbi mondattal egészülne ki: A rendelet 27
§ foglalt mentességek esetén az építményadó kötelezettség nem
áll fenn.
Magánszemélyek kommunális adójánál a 7. § /3/ bekezdés a./ pontjában szereplı " három évben" helyett öt évben kerüljön meghatározásra.
Azon adónemeknél, ahol az alternatívák között egyértelmőek voltak a bizottsági álláspontok, már csak egy alternatíva került
beterjesztésre. Az idegenforgalmi adó és az iparőzési adó mértékének vonatkozásában még két alternatíva lett beterjesztve, mert
ezeknél eltérıek voltak a bizottsági vélemények.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette a bizottság egyes adónemekre vonatkozó álláspontját.
Az idegenforgalmi adó /9. § / mértékénél az a vélemény alakult
ki, hogy fokozatosan meg kell szüntetni a belföldi és külföldi
állampolgárok után fizetendı adót ezért a II. alternatívát javasolják elfogadni.
Az iparőzési adó mértékénél /13. § /, tekintettel arra, hogy az
adóalapjának kiszámításában változás történt - az anyagköltség
egy része már ebben az évben leírható, melynek következtében az
iparőzési adóból várható bevétel is csökkeni fog. A bizottság
véleménye szerint a II. változatban szereplı ezrelékek sem ütik
meg azt a mértéket, amellyel elkerülhetı az adómérték csökkenése, ezért módosító indítványként egy III. alternatívát javasoltak, az a., b., tevékenységek estében további 1-1 ezrelékkel
megemelni az adó mértékét.
Ennek a változatnak az elfogadásával az elmúlt évi árbevétel 71
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% kell számolni.
Továbbra is az volt a személyes véleménye, hogy a helyi adóból
befolyó összegnek követni kellene az inflációt, ott ahol a fixáras mértékek vannak meghatározva, az infláció arányával növelni
kellene.
Budai János állampolgár hangsúlyozta, az aki nyomorszinten él,
azt mentesíteni kellene az adófizetési kötelezettség alól, aki
pedig a létminimum alatt él kapjon 50 % adómérséklést.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a helyi adókból 70-75 millió forint bevételt terveznek a jövı évre, erre nagy szüksége
van a városnak. Kétségtelen, hogy senki nem szeret adót fizetni,
az önkormányzatnak viszont nincs joga azt megvizsgálni, kinek
mennyi a valós jövedelme.
Ez a rendelet humánusabb és diferenciáltabb lesz mint az elızı,
viszont bizonyos társadalmi, szociális és egyéb jellegő problémákat a helyi adóban nem tudnak figyelembe venni.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester
felkérte a képviselıket, hogy elsıként azokról a változatokról
döntsenek amelyekrıl a bizottságok nem tudtak egységes álláspontot kialakítani.
Az idegenforgalmi adó /9. §/ mértékénél, mivel a II. változatról
határozott vélemény hangzott el, így elsıként errıl kérte a képviselık döntést.
A képviselı-testület a 9. § II. változatát 16 igen szavazattal,
2 ellen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
422/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
helyi adókról szóló rendelet-tervezet 9. §át a II. változat szerint fogadja el, miszerint
Idegenforgalmi adó
9. §
Az adó alapja és mértéke
A R. 22. § /2/ bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
" 22. §
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/2/ Az idegenforgalmi adó mértéke a R.
20. § /1/ bekezdés a./ pontja alapján személyenként és vendégéjszakánként:
1./
2./

Külföldi állampolgár esetében 150 Ft
Belföldi állampolgár esetében
100 Ft

Határidı: azonnal

A következıkben a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
helyi iparőzési adó mértékénél a 13. § /4/ bekezdése a., b.
pontjára vonatkozó módosító javaslatát tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal,
8 ellen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
423/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a
helyi adókról szóló rendelet-tervezet 13. §/
4/ bekezdés a., b., pontját az alábbiak szerint fogadja el.
/4/
a./ termelı típusú vállalkozás esetén
az évi adó mértéke az adóalap
7 ezreléke
b./ kereskedelmi és szolgáltató típusú
vállalkozás esetén, kivéve a c. pont alatti
tevékenységeket- , továbbá a kereskedelmi-,
hitelbanki- és egyéb pénzügyi szolgáltatás,
valamint biztosítási szolgáltatás esetén az
évi adó mértéke az adóalap
9 ezreléke
Határidı: azonnal
Befejezésként arra kérte a képviselıket, hogy a fentiekben hozott döntések, valamint a jegyzı úr által javasolt pontosítások
figyelembe vételével alkossák meg a rendeletet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1997./.../Kt. számú rendeletét
a helyi adókról szóló 30/1996./XII.19./KT. és a
37/1995./XII.22./Kt.
számú rendelettel módosított 25/1995./X.26./KT. számú
rendelet módosításáról
4. napirendi pont
Gyomaendrıd Város önkormányzat 1997. évi költségvetési rendeletének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítása
lényegében technikai jellegő, a központi költségvetésbıl a különbözı feladatokra kapott pénzeszközök költségvetési változása,
a testület által a költségvetést érintı döntések átvezetése, illetve az intézmények saját hatáskörben való elıirányzat változásai kerültek átvezetésre.
A bizottság a tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Hozzászólás, vélemény a testület részérıl nem hangzott el, a
polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 18 igen szavazattal – megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/1997./..../Kt. számú rendeletét
az 1997. évi költségvetésrıl szóló
15/1997./VI.27./Kt. számú rendelet módosításáról
5. napirendi pont
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelke-
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zési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester röviden elmondta, a rendelet módosításban bizonyos hatáskör átruházások, az önkormányzati intézmények döntési joga, hatásköre kerül pontosításra, a testületi
munka hatékonyságának javítása érdekében.
A szakbizottságok a rendelet-tervezetet megvitatták, és javasolták a testületnek a rendelet elıterjesztés szerinti történı megalkotását.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértnek a javaslattal, úgy
a rendeletet alkossák meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1997./.../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 24/1995./X.24./KT. számú rendelet módosításáról

6. napirendi pont
A helyi járatú autóbusz menetjegy és bérlet 1998. évi ármegállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajos bizottsági elnöknek.
Katona Lajos elmondta, a helyi járatú autóbuszok üzemeltetıje
által kért menetdíj emelés elfogadása esetén a jelenlegi jegyárak 20 % emelkednének.
Az elmúlt években ettıl lényegesen alacsonyabb volt az emelkedések mértéke, mivel az önkormányzati támogatás mértéke is emelésre került. A jelenlegi áremelés mellett az önkormányzati támogatás elmaradna, ezért indokolt az infláció mértékétıl kissé magasabb jegyáremelés.
A bizottság javasolj a képviselı-testületnek a menetjegy és bérletek árának elıterjesztés szerint történı megváltoztatását ja-
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nuár 1-tıl.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a lakosság többé kevésbé
elégedett az üzemeltetı által folytatott tevékenység színvonalával. Természetesen voltak esetek amikor elıfordult némi probléma, hiányosság, de ezek megoldásában az üzemeltetı minden esetben partnere volt a városnak. Ezúton kívánta megköszönni a jelenlévı Tímár Lajos úrnak a helyi járatú autóbuszok üzemeltetıjének és munkatársainak az eddig végzett munkát és az önkormányzattal való együttmőködését.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem lévén felkérte a képviselıket,
amennyiben egyetértenek a menetdíjak elıterjesztés szerinti emelésével, úgy a rendeletet alkossák meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1997./.../KT. számú rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló többször módosított
4/1991./III.29./KT. számú rendelet
1. sz. mellékletének módosításáról
/ Dr. Szendrei Éva képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık
száma 17 fı. /
7. napirendi pont
A vásárokról és piacokról szóló rendelet 1-3 mellékletének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy a parkolási díj a Penny Market üzlet elıtti parkolókra nem vonatkozik,
csak a piac területén és a piactér melletti kijelölt helyekre.
Katona Lajos bizottsági elnök a 13 % körüli díjemelés mértékét
méltányosnak tartotta, a jövı évre prognosztizált infláció mértékével esik egybe.
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Hanyecz Margit képviselı arra kérte a piac, vásári tevékenységet
folytató vállalkozót, hogy ha már ár emelést kér, akkor valamit
változtasson az endrıdi vásártéren lévı mostoha körülményeken.
Víz biztosítása, a terület egy részének szilárd burkolattal való
ellátása.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra volt kíváncsi, hogy a vállalkozó által kért áremelés vajon tartalmaz e felújítási, felhalmozási alapot. Amennyiben egy vállalkozásnál az amortizáció
nem biztosított, akkor az egy folyamatos vagyonfeléléshez vezet.
A képviselı-testületnek mindenképpen figyelembe kell venni, hogy
az inflációt meg nem haladó áremelés minden esetben vagyonfelélést jelent.
/ Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök visszaérkezett, a jelenlévık
száma 18 fı. /
Katona Lajos bizottsági elnök egyetértett a képviselı úr aggályaival, az önkormányzat feladata, hogy a vállalkozásba adott
vagyonnak az alakulását figyelemmel kísérje. Pénzügyi oldalról
viszont nem tudja a vállalkozót megfogni, mivel nem " nyúlhat"
annak zsebébe, azt viszont megteheti, hogy idınként megnézi, az
átadott vagyontárgyak megfelelı szinten vannak e, illetve egyegy áremelés alkalmával bizonyos kitételeket tehetne a vagyontárgyak fenntartását illetıen.
Mivel ez utóbbira nem készültek fel, így célszerő lenne azt kimondani, hogy bizonyos határidın belül érvényesítik a vállalkozásba adott vagyontárgyak feletti ellenırzési jogukat.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a tevékenység vagyonmegırzési kötelezettséggel került vállalkozásba adásba, amibe
annak megırzése és szinten tartása is beletartozik.
Mint a felszólalások során is elhangzott, az önkormányzatnak kötelessége ennek az ellenırzésnek a lefolytatása.
Kolohné Pelyva Edit a piaci, vásári tevékenységet folytató vállalkozó elmondta, az endrıdi vásártéren lévı körülmények javítása érdekében megteszi a szükséges lépéseket.
További észrevétel nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
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A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1997./..../Kt. számú rendelete
Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott
piacokról szóló 23/1995./VIII.30./Kt. számú rendelet módosításáról
8. napirendi pont
Az egyes pénzbeni és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételirıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Szendrei Éva bizottsági
elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a szociális törvény
módosításával egy új szociális ellátási forma,- az idıskorúak
járadéka- kerül bevezetésre, ezért szükséges ennek helyi rendeletbe történı beépítése.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendelet módosítást megvitatta
és elfogadásra javasolja.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az idıskorúak járadékának
megállapítása és folyósítása az önkormányzat feladata, az ezzel
kapcsolatos költségek viszont megoszlanak a központi és a helyi
költségvetés között. A költségek 70 -100 % -át a központi költségvetésbıl visszaigényelhetjük.
Budai János állampolgár javasolta az illetékeseknek, hogy lehetıség szerint a különbözı szociális segély kérelem nyomtatványokat dolgozzák át, igazítsák a napi aktualitásokhoz.
A lakásfenntartási támogatásnál nagyon alacsonynak tartotta a
díjmegállapítást, ezt is a jelenlegi árakhoz kellene igazítani.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy a segélykérı
nyomtatványoknak folyamatosan történik az aktualizálása. A szociális törvény szabályozza, hogy egy adott segély megítélésénél
a mindenkori elbíráló lapon milyen szempontokat kell vizsgálni,
ugyanakkor a törvény azt is szabályozza, hogy milyen idı intervallumban kell vizsgálni a kérelmezı jövedelmi és vagyoni viszonyait. A helyi rendelet szabályozza azt is, hogy adott esetben
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mikor és milyen esetek alapján lehet eltérni ettıl a szabályozástól.
A segélykérı nyomtatványokat a jogszabályi kötelezettségnél fogva kell használni.
A lakásfenntartási támogatást a képviselı-testület a jövı év elsı negyedévében felül fogja vizsgálni és a valós árakhoz igazítja.
Dr. Dávid Imre
képviselıket a
met arra, hogy
szavazatra van

polgármester lezárva a napirendet, felkérte a
rendelet megalkotására, egyben felhívta a figyela rendelet megalkotásához minısített többségő
szükség.

A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1997./..../Kt. számú rendeletét
az egyes pénzbeni és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló módosított
11/1996./V.29./KT. számú rendelet módosításáról
9. napirendi pont
Szennyvízcsatorna hálózat tervezési megrendelésének és céltámogatási pályázatra történı benyújtásának kérdései
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke elmondta, a képviselı-testület az októberi ülésén hozott
határozatában egyetértett azzal, hogy meg kell terveztetni a város még hiányzó szennyvízelvezetı csatorna rendszerét, amely az
elızetes felmérések és becslések alapján 25 km hosszú. A döntésnek megfelelıen a tervezési munkára három cégtıl kértek árajánlatokat, melyek közül a Békés Mérnök Kft. adott komplex ajánlatot az engedély tervek elkészítésétıl kezdve a meglévı és tervezett csatorna rendszer és a szennyvíztisztító telep alkalmassági
felülvizsgálatán túl a pályázati és közbeszerzési eljárás és az
azt követı kivitelezés teljes lebonyolításáig. A kft. által
adott árajánlat 14.516 e Ft. Ennek az összegnek az 50 % kell fizetni a tervek elkészültekor, míg a másik 50 %-ot csak akkor
számlázzák az önkormányzat felé, ha már rendelkezünk a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrásokkal.
Mindezek alapján a szakbizottságok úgy foglaltak állást, hogy a
Békés Mérnık Kft. ajánlatát javasolják elfogadni, mert ezzel
tudják biztosítani a pályázatokon való eredményes részvételt.
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Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, a Kft vállalta, a már meglévı terveknek az áttekintését, aktualizálását
is.
Egyetértve a bizottságok javaslatával, kérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
424/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
városi szennyvízrendszer bıvítésének tervezésére a Békés Mérnök Kft. Békéscsaba ajánlatát fogadja el.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a tervezési szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1997. december 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. napirendi pont
A "Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás közös
pályázata az 1998. évi közmunka programra
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Valach Béla bizottsági elnöknek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a társulásban részt
vevı három település önkormányzata közösen nyújtana be pályázatot egy igen jelentıs közmunkaprogram támogatására.
A pályázathoz szükséges saját erıt a három településnek az alábbi megosztásban kell biztosítani:
Gyomaendrıd 13 millió forint, Csárdaszállás 800.000 forint és
Hunya Község 1.200 E forint.
Mint ismeretes önkormányzatunk ebben az éven részt vett ezen a
programon, a pályázaton nyert és így valósult meg a város csapadékvíz csatorna rendszer felének felújítása. A másik fele felújítása a benyújtandó pályázaton elnyert támogatásból valósulna
meg. Hunya Községben 3.100 fm csatorna építésére, míg Csárdaszállás községben 5.100 fm csatorna karbantartására kerülne sor,
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amennyiben az igényelt támogatást megkapják.
A rendelkezésre álló adatok alapján elnyerhetünk 51-53 millió
forint körüli támogatást, amely többek között a program keretében foglalkoztatott 140 fı regisztrált munkanélküli munkabér és
közterheinek költségeire nyújtana fedezetet.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben
egyetértenek a közmunkaprogram 1998. évi támogatására irányuló
pályázat benyújtásával, úgy a határozati javaslatban foglaltakat
fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
425/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
közmunka program megvalósításának 1998. évi
támogatására irányuló pályázatot nyújt be a
" Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Tanács nevében belvízkárok elhárítása,
megelızése és csapadékvíz csatornák karbantartása cél megjelöléssel, Gyomaendrıd Város
Önkormányzata gesztorságával 140 fı regisztrált munkanélküli foglalkoztatásának munkabér és közterhei, védıruha, kisértékő tárgyi
eszközök, munkás szállítás költségeinek
vissza nem térítendı támogatására.
A Képviselı-testület a pályázathoz
szükséges - Gyomaendrıd Várost terhelı 13.000.000 Ft saját erıt az 1998. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1997. december 29.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
" Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás mőködésének jogi rendezése
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
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Mint a jelenlévık elıtt ismeretes a három település /
Gyomaendrıd, Hunya, Csárdaszállás / létrehozta a társulást,
amely jogi helyzetének rendezéséhez szükséges, hogy a jogi személyiségét valamilyen szervezeti formában, okirattal deklarálni
lehessen. Megítélése szerint a jogi személyiség a társulási
szerzıdés megkötésével létrejön, ezt az álláspontot viszont az
APEH nem fogadja el, igényli egy más jellegő okiratnak az elfogadását, amely egyértelmően tanúsítja ennek a társulásnak a jogi
személyiségét.
Mindezek alapján lenne szükség a beterjesztett alapító okiratnak
az elfogadására.
Az elızetes információk szerint az megalkotás elıtt álló társulási törvény, meg fogja oldani ezeket a jogi problémákat, a társulások mőködésével kapcsolatban egyértelmőbb helyzetet fog teremteni.
Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
426/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Hunya, Csárdaszállás önkormányzatai, továbbá a Békés Megyei Közgyőlés képviselıi az 1997. április 16-án - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. tv. 41. § /1/ bekezdése alapján - létrejött " Hármas-Körös" Kistérségi
Területfejlesztési Társulást 1998. január 1tıl a Polgármesteri Hivatal önálló bankszámlával rendelkezı, részben önálló intézményként mőködtetik.
A képviselı-testület a " Hármas-Körös"
Kistérségi Területfejlesztési Társulás alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja
el:
Alapító Okirat
Az intézmény neve és székhelye:
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" Hármas- Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás
Polgármesteri Hivatal 5500 Gyomaendrıd, Szabadság
tér. 1.
Létrehozásának éve: 1998.
Alapító Szervei:
Békés Megyei Önkormányzat
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Általános forgalmi adó alanyisága: Tárgyi adómentes
Társulás jogállása:
Jogi személy, irányító testülete a
résztvevı önkormányzatok polgármestereibıl,
vagy az általuk felhatalmazott személyekbıl
álló taggyőlés
A Társulás képviselıje: Dr. Dávid Imre Gyomaendrıd Város Polgármestere
Szakágazati besorolása: 75188 Gazdasági-és területfejlesztési feladatok
Alapvetı szakfeladat: 75188-9 Gazdasági-és területfejlesztési feladatok
Alapfeladata:

- Társult önkormányzatok közös érdekein
alapuló önkormányzati feladatok hatékony és gazdaságos megvalósítása, különösen az infrastruktúra fejlesztése
- Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, környezetvédelmi,
idegenforgalmi, munkahelyteremtési projektek készítése,
s a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatok benyújtása.

Gazdálkodással összefüggı jogosítványok:
A Társulás gazdálkodási szempontból
önálló bankszámlával rendelkezı részben
önálló költségvetési szerv. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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Határidı: 1998. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Folyékony hulladék közszolgáltatás megvalósítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Béla bizottsági
elnököt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök, az ide vonatkozó törvény rendelkezése értelmében az önkormányzatnak kötelezı feladata a folyékony hulladék győjtésének és szállításának közszolgáltatásként való megszervezése. A feladat megvalósítására elsı alkalommal januárban írt ki pályázatot a képviselı-testület, de a beérkezett két pályázat formai és tartalmi okok miatt elutasításra
került. Az ismételt pályázati kiírás szintén eredménytelennek
bizonyult, mivel pályázat nem került benyújtásra.
Figyelemmel a pályázati kiírások eredménytelenségére, az újabb
pályázat eredményének kihirdetéséig az a megoldás látszik megvalósíthatónak, hogy a Gyomaszolg Kft. bízzák meg a közszolgáltatás elvégzésével.
Dezsı Zoltán a Fidesz Polgári Párt Helyi Szervezetének vezetıje
megkérdezte, a város területén jelenleg ezt a tevékenységet folyatókat, hogyan fogják ellenırizni, ki fogja meghatározni, hogy
a kommunális folyékony hulladék ki által, hová és milyen formában kerül elszállításra.
Dr. Valach Béla a kérdésre válaszolva elmondta, az a két vállalkozó, akik ezidáig a kommunális szennyvíz elszállítását végezték, úgy nyilatkoztak, hogy a jövı évben nem kívánják ezt a tevékenységet folytatni. Ez azt jelentené, hogy a feladat ellátatlan maradna, ha az önkormányzat a Gyomaszolg Kft. nem bízza meg.
Ami az ellenırzést illeti, nagyon nehéz nyomonkövetni a szabálytalankodókat, sajnos gyakran elıfordult, hogy a ki szippantott
szennyvíz nem a telepen, hanem a város különbözı pontjain került
leeresztésre.
Nagyon bízott abban, hogy a Gyomaszolg Kft. által szervezeti
formában végzett tevékenységnél megszőnnek ezek a problémák.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatója, hangsúlyozta, tekintettel az idı rövidségére a Kft. nem tudott teljes mértékben felkészülni ennek a feladatnak az elvégzésére, / szüksé-
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ges gépjármőveket be kell szerezni / ezért január 1-tıl ezt a
feladatot csak úgy tudják ellátni, ha legalább február közepéig
a helyi vállalkozókat is bevonják a feladat ellátásába a Kft-n
keresztül.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a feladat ellátását
mindenképpen szervezetten kell megoldani a város területén. Egy
kötelezı, rendszeresen biztosított szolgálatás esetén nagy a valószínősége, hogy azok a lakosok akiknek lehetısége van inkább a
szennyvízcsatornára fognak csatlakozni.
További észrevétel, kérdés nem hangzott el a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
427/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
lakossági folyékony hulladék győjtése és
szállításának közszolgáltatási feladat végrehajtásával a Gyomaszolg Kft-t bízza meg
1998. január 1. napjától az újabb pályázat
eredményének kihirdetéséig.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a megbízási szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. napirendi pont
A 310/1997./IX.18./Kt. számú határozat módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a jegyzıt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a tisztelt képviselıket a
fenti számú határozatban hozott azon döntésre, miszerint a
Gyomaszolg Kft. részére 2 millió forint fejlesztési pénzeszközt
adott át, amelyet a Kft. a kommunális munkák magasabb színvonalon történı elvégzésére használja fel, ezen belül is építésre és
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gépbeszerzésre.
A számviteli törvény módosításának következtében a támogatási
összeg 1997-ben történı elszámolhatósága érdekében a fenti határozatot módosítani szükséges, mert ellenkezı esetben a gépbeszerzés és építés tényleges megtörténtéig a kapott támogatást a
ténylegesen biztosított magasabb szolgáltatás javára a kft. a
mérlegében nem tudja elszámolni.
Felkérte a képviselı-testületet, hogy a határozatot az elıterjesztésnek megfelelıen szíveskedjen módosítani.
Kérdés észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
428/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
310/1997./IX.18./KT. számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaszolg Kft. részére 2 millió forint fejlesztési pénzeszközt ad át.
A Kft. a fejlesztési pénzeszközt a kommunális munkák magasabb színvonalon történı
elvégzésére használja fel.
A Kft. az átvett pénzeszköz felhasználásáról az 1997. évi mérlegbeszámolóval egy
idıben köteles elszámolni.
A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Határidı: azonnal
14. napirendi pont
Nagylapos-Gyomaendrıd közötti rekultiválandó vasúti pályaszakasz
értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester: mint emlékezetes a fent említett
vasúti pályaszakasz rekultivációjára még a 1988-ban a helyi Tanács és a MÁV Szegedi Igazgatósága kötött megállapodást, melynek
értelmében a felhagyott pályaszakasz zúzott köve és homokos ka-
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vicsa ellenében a tanács elvégzi a rekultivációt. Különbözı okok
miatt a munkálatok elmaradtak, így "örökségül" megmaradt az önkormányzatra. A megállapodásban vállalt rekultiváció azonban az
önkormányzat költségvetése számára olyan terhet jelent, amelyet
teljes egészében nem tud felvállalni, így született az a döntés,
hogy pályázatot nyújtanak be a Földmővelésügyi Minisztériumhoz
állami támogatás igénybevételére, amely az elbírálás során elutasításra került.
Mindezek alapján született a Városfenntartó bizottság részérıl
az a javaslat, hogy az összesen 9.9748 m2 területő felhagyott pályaszakaszt pályázat útján hirdessék meg értékesítésre a rekultiváció elvégzése ellenében.
Katona Lajos bizottsági elnök kissé elgondolkodtatónak tartotta,
hogyan tudja valaki - akár vállalkozó, akár gazdálkodó - lényegesen kevesebb költségen elvégezni azt a munkát, ami az önkormányzatnak komoly milliókba kerül.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, a 10 millió forint a hivatal által kalkulált költség, amely tartalmazza a gépek, munkaerı igénybevételének költségeit, viszont az aki rendelkezik a megfelelı gépekkel, munkaerıvel az lényegesen kevesebb költségen tudja ezt elvégezni. A szállítási és egyéb költségek másként jelentkeznek.
Természetesen megvannak az értékesítéssel kapcsolatos kételyek,
azonban ezt a lehetıséget mindenképpen meg kell próbálni. Amenynyiben ez a megoldás nem sikerül, úgy a rekultivációt az önkormányzatnak kell elvégezni.
Dr. Valach
arra, hogy
viszont ha
ha lesz rá
dulhat meg

Béla bizottsági elnök: természetesen nincs garancia
ezekkel a feltételekkel a területet eltudják adni,
meg sem próbálják, úgy biztos nem fog sikerülni. Míg
jelentkezı, úgy 8-10 millió forint kiadástól szabaa jövı évi költségvetést.

Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság által beterjesztett javaslattal, kérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
429/1997./XII.10./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
tulajdonát képezı 01140/4-5-6-7 hrsz-ú, öszszesen 9.9748 m2 területő felhagyott vasúti
pályatestet pályázat útján értékesíti a rekultivációs kötelezettségek ellenében.
A képviselı-testület a pályázat elıkészítésének koordinálásával valamint a pályázatok elbírálásával a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot bízza meg.
Határidı: 1998. február 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
15. napirendi pont
MEDOSZ székház értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök: mint ismeretes a Fı u. 172. sz.
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan évekig a Medosz Szövetség részére volt bérbe adva. A bérleti szerzıdés lejárt, a bérlı
az épületet nem kívánja tovább bérbe venni. Az épület jelenlegi
állagát tekintve ahhoz, hogy továbbra is bérbe lehessen adni
megfelelı bérleti díjért, fel kellene újítani. Tekintve az épület elhelyezkedését, a bizottság véleménye szerint ettıl célszerőbb megoldás lenne az épületet pályázat útján értékesíteni. Az
ingatlan jelenlegi becsült forgalmi értéke 1.932.000 Ft.
Az értékesítés során elınyt élvezne az, aki a lakossági ellátást
javító üzleti tevékenység folytatására használná az ingatlant.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javaslatával felkérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
430/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
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az önkormányzat tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Fı u. 172. sz. alatti forgalomképes társasházi ingatlant értékesíti az
alábbi pályázati kiírás alapján:
Pályázati kiírás:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Fı u. 172. sz. alatt található
forgalomképes társasház 140 m2 ingatlanrészét
/ 2136/A/1-3 hrsz /. A pályázat elkészítéséhez szükséges információk, titoktartási kötelezettség vállalás mellett a Polgármesteri
Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be természetes
személyek és jogi személyek. Amennyiben a
vevı üzlethelyiség céljára kívánja igénybe
venni abban az esetben a jogszabályi elıírásoknak meg kell felelnie. A tevékenységi köröket és ezen belül a fıtevékenységet pontosan meg kell határozni, amely közvetlen környezetében lévı lakosságot nem zavarhatja.
Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban
Gyomaendrıd Város Polgármesterének kell címezni "
MEDOSZ székház " jeligével ellátva 1997. december 19én 12.00 óráig kell benyújtani személyesen vagy elızı
napon kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete által választott bizottsága dönt.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön
értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı
szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb
vételi ajánlatot teszi
2./ aki lakossági ellátást javító üz-
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leti tevékenység folytatására
használja az ingatlant
Pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen a pályázat, amely határidın
túl érkezik.
Határidı: 1998. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Csapó Lajos ingatlan vételi ajánlata
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, nevezett kérelmét, miszerint szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonát képezı
1396 hrsz-ú vízállás begyőjtı területbıl - volt cigányváros kb. 1500 m2 nagyságú területet méhészet tevékenység folytatásához
- a pénzügyi és gazdasági bizottság nem támogatta, az ingatlan
értékesítését nem javasolja az alábbi indokok alapján:
Egyrészt mivel az érintett ingatlan törzsvagyon részét képezi,
így értékesítés esetén módosítani kellene a vagyonrendeletet,
amit ilyen kistétel miatt nem célszerő. Másrészt azon a részen
hasonló terület értékesítések nem történtek, a terület nincs
megosztva. Nem utolsó sorban a kérelmezı olyan tevékenységet kíván ott folytatatni, amelynek kellemetlen következményei lehetnek az ott lakók számára.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket döntsenek
a bizottság javaslatáról, miszerint a nevezett által kért terület ne kerüljön értékesítésre.
A képviselı-testület a bizottság javaslatával egyhangúlag, 18
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
431/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem értékesíti az önkormányzat tulajdonát
képezı 1396 hrsz-ú ingatlanból Csapó Lajos
Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 10/2. sz. alatti
lakos által kért területet.
Határidı: 1998. január 31.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Molnár József ingatlan vételi ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester: Molnár József Hısök u. 91. sz.
alatti lakos kérelmet nyújtott be az önkormányzat tulajdonát képezı Újkertsoron lévı 3435 m2 11.64 AK értékkel nyilvántartott
szántó ingatlannak a megvásárlására, melyet jelenleg is bérel.
Vételi árként 20.000 Ft-ot jelölt meg, amely 1765 Ft-ot jelentene aranykoronánként.
Tekintettel arra, hogy ezen a területen 2500-3000 Ft/AK körül
változnak az árak, az érintett ingatlant 2500 Ft/AK azaz 29.100
Ft összegért javasolná értékesíteni.
Amennyiben a kérelmezı ezt az összeget elfogadja, úgy nyilvános
meghirdetés nélkül részére értékesítésre kerülne.
Kérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
Az érintettek részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı 075/54 hrsz-ú
ingatlant nyilvános pályázat nélkül - a 24/1995./X.24./KT. számú
rendelet 8. § /1/ bekezdése, valamint a 16. § /1/ bekezdés a.
pontja alapján - értékesíti Molnár József Gyomaendrıd, Hısök u.
91. sz. alatti lakos részére 2500 Ft/Ak azaz 29.100 Ft vételi ár
mellett.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
432/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város képviselı-testülete
az önkormányzat tulajdonát képezı 075/54
hrsz-ú ingatlant nyilvános pályázat nélkül a 24/1995./X.24./KT. számú rendelet 8. § /1/
bekezdése, valamint a 16. § /1/ bekezdés a.
pontja alapján - értékesíti Molnár József
Gyomaendrıd, Hısök u. 91. sz. alatti lakos
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részére 2500 Ft/Ak azaz 29.100 Ft vételi ár
mellett.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos
költségek a vevıt terhelik.
Határidı: 1998. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Bükkszentkereszti pihenı ház gázellátásához hozzájárulás kérés
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok és mint a Kner Imre Gimnázium Igazgatója érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket vita nélkül
döntsenek a képviselı úr kizárásáról.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal és
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
433/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
" Bükkszentkereszti pihenı ház gázellátásához hozzájárulás kérése " tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából kizárja dr. Kovács Béla képviselı urat.
Határidı: azonnal
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök elmondta, a
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbaráti köre kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzati tulajdonú földterületen lévı bükkszentkereszti pihenıház gázfőtés
megvalósítás kivitelezéséhez anyagilag járuljon hozzá. A külsı
csatlakozót a Természetbaráti kör saját erıbıl kiépítette, illetve elkészítették a belsı főtés elsı lépcsıjének tervét. A főtés teljes befejezését azonban fedezet hiányában nem tudják megvalósítani, ezért a meglévı saját erejük kiegészítésére 200.000
Ft támogatást kérnének. A teljes főtési rendszer megvalósításával a pihenıház téli használhatósága biztosítva lenne, a téli
sportok iránt érdeklıdık is igénybe tudnák venni.
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Mint emlékezetes a Természetbaráti Kör a korábbiakban kérte az
önkormányzattól az üdülı alatti földterület tulajdonjogát, de
ehhez a képviselı-testület nem járult hozzá, aminek következtében az ingatlan fenntartásával, felújításával, fejlesztésével
kapcsolatos összes gond az önkormányzatnál maradt.
A bizottság a kérelmet megvitatta és javasolja a kért támogatás
biztosítását azzal, hogy a 200.000 Ft az 1998 évi költségvetésben kerüljön betervezésre és egyben tartalékba, mindaddig, míg a
Természetbaráti Kör által elkészített hasznosítási terv a képviselı-testület által nem kerül jóváhagyásra.
Czibulka György képviselı hangsúlyozta a pihenıház nagyon kedvelt üdülıhelye a gyomaendrıdi diákoknak, felnıtteknek egyaránt,
sıt nagyon sok vidéki nyaraló veszi igénybe. Az önkormányzatnak
kötelessége gondoskodni az ingatlanról, ha már egyszer úgy döntöttek, nem adják a Természetbaráti Kör tulajdonába.
Dr. Dávid Imre polgármester a kért támogatást mindenképpen javasolta a jövı évi költségvetésbe betervezni, tartalékba helyezés
nélkül.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a Pénzügyi és
Gazdasági bizottság javaslatát ki kellene egészíteni azzal, miszerint a hasznosítási terv mellett a Természetbaráti Kör évente
készítsen kimutatást a kezelésükben lévı önkormányzati vagyon
hasznosulásáról is.
A kért támogatási összeg 1998. évi költségvetésbe történı betervezésével egyetértett.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, javaslatokra az alábbi határozati javaslatot tette fel
szavazásra.
A Képviselı-testület az önkormányzati tulajdonú földterületen
lévı a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbaráti
Kör kezelésében álló Bükkszentkereszt, Völgy utcai pihenıház
gázfőtésének megvalósításához az 1998. évi költségvetés tervezése során 200.000 Ft összegő támogatás elkülönítésérıl gondoskodik, amennyiben a Természetbaráti Kör a költségvetési rendelet
megalkotásáig beterjeszti a pihenıház hasznosítására vonatkozó
éves tervet, amely tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal - Dr. Kovács Béla képviselı nem szavazott -elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
434/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzati tulajdonú földterületen lévı a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbaráti Kör kezelésében álló
Bükkszentkereszt, Völgy utcai pihenıház gázfőtésének megvalósításához az 1998. évi
költségvetés tervezése során 200.000 Ft öszszegő támogatás elkülönítésérıl gondoskodik,
amennyiben a Természetbaráti Kör a költségvetési rendelet megalkotásáig beterjeszti a
pihenıház hasznosítására vonatkozó éves tervet, amely tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.
Határidı: 1998. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
Közszolgálati dolgozók 13. havi illetmény kifizetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes a testület az elmúlt ülésén hozott határozatában szabályozta a 13. havi
illetmény kifizetését, melynek lényege, hogy teljes forráshiány
miatt csak azoknál az intézményeknél fizethetı ki, amelyek év
közben nem léptek fel többlettámogatási igénnyel.
A többlettámogatásban részesült intézmények részére csak akkor
fizethetı ki, ha a teljes fedezet rendelkezésre áll.
A határozat meghozatala óta némi változás állt be - pozitív
irányba - a város költségvetésében ezért került a téma ismét
testület elé. Felkérte Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetıt röviden ismertesse az elıterjesztést.
Nagy Istvánné csoportvezetı véleménye szerint ezt a napirendi
pontot együtt kellene tárgyalni a 31. Intézményfinanszírozás
helyzete tárgyú napirendi ponttal, ugyanis abban szerepel, hogy
a Gondozási Központ további 1 millió forint többlet támogatásra
tart igényt.
Ami a költségvetésben bekövetkezett változást illeti, jelenleg
olyan bevételek vannak kilátásba, amelyek várhatóan december 20-
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22 között realizálódhatnak. Amennyiben ezek a bevételek realizálódnak, úgy ha 100 %-ban nem is, de felét mindenképpen kitudnák
fizetni a 13. havi illetményeknek. Természetesen a kifizetésnél
a határozati javaslatban feltüntetett rangsort továbbra is figyelembe kellene venni.
A két napirendi pont együtttárgyalása azért lenne célszerő, mert
ha a Gondozási Központ megkapja az igényelt 1 millió forint
többlettámogatást, a költségvetés helyzete tovább romlana, egy
intézménynek a 13. havi nettó illetmény kifizetését nem tenné
lehetıvé.
Megítélése szerint a Gondozási Központnál jelentkezı pénzügyi
problémát túlfinanszírozásként kellene kezelni a Város Mővelıdési Központhoz hasonlóan.
Dávid István képviselı hangsúlyozta, a Gondozási Központ esetében ismételten bebizonyosodik, hogy az intézménynek igen is
szüksége van arra a 8.5 millió forintra, amelyet annak idején a
képviselı-testület " erıszakkal" elvont. Most pedig nagylelkően
apránként vissza adják, és úgy állítják be, hogy helytelen gazdálkodás miatt jelentkeztek a pénzügyi problémák az intézménynél. Továbbra sem értett egyet azzal, hogy különbségeket tesznek
az egyes intézmények között.
Lehetıség szerint minden intézmény kapja meg a 13. havi illetményt.
Dr. Dávid Imre polgármester: amennyiben hitel felvétel nélkül
rendelkezésre áll a szükséges forrás, úgy a kifizetés a határozati javaslatban feltüntetett sorrendben fog megtörténni.
Reagálva a csoportvezetı véleményére, megítélése szerint a két
témát nem kell együtt kezelni.
Ami az intézmények finanszírozását illeti, jó lenne, ha valamennyi intézmény tiszta lappal indulhatna a jövı évben.
A város vezetése mindent meg tesz annak érdekében, hogy az árbevételek és a költségek olyan szinten maradjanak, amely lehetıvé
teszi a 13. havi illetmény kifizetését a feltüntetett sorrendben, hitel felvétele nélkül.
Felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot a beterjesztés szerint szíveskedjenek elfogadni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı javasolta, amennyiben a szükséges forrás
még is rendelkezésre áll, és a többlettámogatást igénylı intézményeknek is megtörténhet a kifizetés, úgy közöttük a
diferenciálás %-os arányban történjen. Melyik intézmény hány %al lépte túl a költségvetését, annak megfelelıen álljon fel a
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rangsor.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a javaslattal, a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni.
A többlettámogatást igénylı intézmények esetében a kifizetés
sorrendje a többlettámogatás %-os igénybevétele figyelembevételével történik.
A képviselı-testület a határozati javaslatot a kiegészítéssel
egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
435/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
közszolgálati dolgozók 13. havi illetményének kifizetését csak abban az esetben engedélyezi 1997. december 31-ig, ha arra a
szükséges forrás hitelfelvétel nélkül áll
rendelkezésre.
A kifizetés sorrendje:
1./ többlettámogatás nem igénylı
2./ 1. sz. Óvoda
3./ többlettámogatás igénylı
intézmények.
A többlettámogatást igénylı intézmények
esetében a kifizetés sorrendje a többlettámogatás %-os igénybevételének figyelembe vételével történik.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. napirendi pont
Apolló Mozi pályázatának elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a képviselı-testületnek,
hogy az Apolló Mozi bérbeadására kiírt pályázat elbírálására, a
Szabadság téri volt orvosi rendelı értékesítésére kiírt pályázat
elbírálására, valamint a Medosz székház értékesítésére kiírt pályázat elbírálására és a döntések meghozatalára egy ad hoc bizottságot hozzon létre. A bizottság elnökének javasolta Katona
Lajost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, tagjainak Dr.

618

Szendrei Éva, Dr. Valach Béla, Bátori Gyula, R. Nagy János, Balázs Imre képviselıket, valamint Dógi Józsefné Dr. Hunya Miklós
és Tímár János nem képviselı bizottsági tagokat megválasztani.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy
azt fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
436/1997./XII.10./KT. számú határozata

-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Apolló Mozi bérbeadás útján történı hasznosítására
-a Gyomaendrıd, Szabadság tér 5/1. sz.
alatti - volt orvosi rendelı- ingatlan értékesítésére,
-a Gyomaendrıd, Fı u. 172. sz. alatti Medosz székház - ingatlan értékesítésére kiírt pályázatok elbírálására és a döntés meghozatalára a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 22. § /1/ bekezdése alapján ad hoz bizottságot hoz létre.
A bizottság elnökének Katona Lajost a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét,
tagjainak:
- Dr. Szendrei Éva,
- Dr. Valach Béla,
- Bátori Gyula,
- R. Nagy János,
- Balázs Imre képviselıket, továbbá Dógi Józsefné
Dr. Hunya Miklós és Tímár János nem képviselı bizottsági tagokat választja meg.
A képviselı-testület a nyertes pályázatok kiválasztására vonatkozó döntési jogát
az Ötv. 9. § /3/ bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az ad hoc bizottságra ruházza.
A képviselı-testület utasítja az ad hoc
bizottság elnökét, hogy a döntés eredményérıl a soron következı testületi ülésen szá-
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moljon be.
Határidı: azonnal, illetve 1998. január 31.
Felelıs: Katona Lajos biz. elnök
21. napirendi pont
Óvodák és a Városi Bölcsıde nyitvatartásának szüneteltetése
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a jelenlévı intézmények
vezetıit, kívánják e kiegészíteni az elıterjesztésben leírtakat.
Dr. Csoma Antalné a 2. sz. Óvoda vezetıje tájékoztatásként elmondta, az intézmény nyitvatartásának szüneteltetésére vonatkozó
kérelmének benyújtása óta, annyi változás történt, hogy a két
ünnep között esı idıre a Fı úti tagóvodában mindössze egy olyan
iker pár részére kérnék az ellátást, ahol az édesanya munkanélküli, tehát otthon van. Megkívánta jegyezni, hogy nevezett szülı
háromszor változtatott az elhatározásán, mire úgy döntött,
igényli az ellátást.
Kérte a tisztelt képviselık állásfoglalását, a két fı részére
indokoltnak tartják e a tagóvoda nyitvatartását, vagy nem.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint 2 gyermek részére az óvoda nyitvatartása mindenképpen gazdaságtalan, fıleg
akkor, ha a szülı egyébként meg otthon van.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság elnök véleményével felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot az
elıterjesztés szerint szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
437/1997./XII.10./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
óvodák nyitvatartásának szüneteltetését december hónapban az alábbiak szerint engedélyezi:
1. sz. Napközi Otthonos Óvodák, mind a
négy tagóvodában:
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1997. december 22-tıl december 31-ig
2. sz. Napközi Otthonos Óvodák Fı úti,
Jókai úti és
Vásártéri
tagóvodáiban:
1997. december 20-tól, december 31-ig
Határidı: értelem szerint
Felelıs: 1. sz. és 2. sz. Napközi Otthonos Óvodák vezetıi
2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde nyitvatartásának szüneteltetését 1997. december 23-tıl 1998. január 5-ig
engedélyezi.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Bela Imréné intézményvezetı

22. napirendi pont
A Gorkij utca nevének megváltoztatás
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint az elıterjesztésben
is olvasható a Magyar Keresztény Demokrata Szövetség helyi szervezete kezdeményezte a Gorkij utca nevének Vaszkó Mihály névre
történı megváltoztatását. A kezdeményezés mind formailag, mind
jogilag megfelelı, az Ügyrendi és Jogi valamint a Humánpolitikai
Bizottság az utcanév módosítását támogatta. Az elıterjesztés elkészítése óta Vaszkó Mihály leánya Varjú Imréné Vaszkó Gizella aki gyomaendrıdi lakos - írásban arra kérte a képviselıtestületet, hogy az ügyben a döntést halasszák el fél évre.
Véleménye szerint annak ellenére, hogy a bizottságok támogatták
az utcanév módosítását, figyelembe kell venni a Vaszkó család
Gyomaendrıdön élı tagjának kérelmét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint van némi
tisztázatlan dolog a kezdeményezés körül, ugyanis a MKDSZ beadványában szerepel, miszerint" megjegyezzük, hogy három lányának
hozzájárulását, valamint a Gorkij utca lakóinak írásbeli hozzájárulását már korábban eljutattuk."
Ha ez valóban így van, akkor az egyik család tag idıközben miért
nyilatkozott másként.
Dr. Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint is van valami probléma
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az elıkészítésben. Azon a szervezetek között, akik ezt felvállalták idıközben valami érdekellentét robbant ki.
Semmiképpen nem lenne szerencsés az utca név változtatása mindaddig, míg ezt az ellentétet egymás között és adott esetben a
család tagjaival nem tisztázzák le.
Véleménye szerint a család Gyomaendrıdön élı tagjának kérését
figyelembe kellene venni és a döntést fél évre elhalasztani.
Várfi András alpolgármester javasolta a testületnek, hogy vegyék
figyelembe a család tagjának kérését és vita nélkül hozzák meg
döntésüket, miszerint az ügyben a döntést elhalasszák fél évre.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a javaslattal az alábbi
határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
gyomaendrıdi szervezete által a Gorkij utca nevének Vaszkó Mihály névre történı módosítására vonatkozó kezdeményezésben a
döntést fél évre elhalassza.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
438/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
gyomaendrıdi szervezete által a Gorkij utca
nevének Vaszkó Mihály névre történı módosítására vonatkozó kezdeményezésben a döntést
fél évre elhalassza.
Határidı: 1998. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Czibulka György képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık
száma 17 fı./
23. napirendi pont
Az Állami Számvevıszék vizsgálatának eredménye
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt
néhány szóban ismertesse a vizsgálat eredményét.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı: az önkormányzat vagyongazdálkodásával
kapcsolatosan végzett vizsgálat során kétféle probléma került
feltárásra. Az egyik, hogy bizonyos vagyontárgyak ezen belül is
az értékpapírokkal kapcsolatos nyilvántartás nem volt pontos. A
másik, a pénzügyi és a vagyonnyilvántartást végzı csoport között
a mőködés nem volt tökéletes, bizonyos információk pro-kontra
nem megfelelıen mőködtek.
A feltárt problémákat a vizsgálatot végzıvel egyeztetve a hivatal vezetés orvosolt, azok megszüntetésére a képviselı-testület
is meghozta döntését, amikor is a vagyongazdálkodási és a pénzügyi csoport összevonásáról döntött.
Az ÁSZ mindenképpen egy alapos, mindenre kiterjedı vizsgálatot
végzett, a vizsgálati jelentésben leírtakat a jövı év munkájában
mindenképpen hasznosítani kell.
A maga részérıl kérte a képviselı-testületet, hogy a jelentést
szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület részérıl észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület az Állami Számvevıszék önkormányzat
vagyongazdálkodásával kapcsolatos vizsgálati jelentését elfogadja.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
439/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Állami Számvevıszék önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos vizsgálati jelentését elfogadja.
Határidı: azonnal
24. napirendi pont
Tájékoztató az útépítés megvalósulásának lehetıségérıl a lakáselıtakarékossági pénztáron keresztül
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajos bizottság
elnöknek.
Katona Lajos elmondta, a téma második fordulóban került ismét a
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testület elé beterjesztésre. Az elsı fordulóban hozott döntés
értelmében errıl a lehetıségrıl a lakosság a közmeghallgatás keretében tájékoztatást kapott, hangsúlyozva, hogy semmilyen körülmények között nem akarják ezt senkire ráerıltetni, ott azonba
ahol erre igény mutatkozik, és meg van a kellı számú jelentkezı,
úgy a lakossággal közösen a lakás-elıtakarékossági pénztáron keresztül valósítanák meg az útépítést. Természetes kérdéses, hogy
mennyire fog élni a lakosság ezzel a lehetıséggel, illetve, ha
élni fog és minél nagyobb számban, úgy az önkormányzat hogyan
tudja biztosítani a ráesı saját erıs részt. A maga részérıl ezt
csak addig tartja elfogadhatónak, míg az önkormányzatnak erre
nem kell hitelt igénybe vennie.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság nevében javasolta a tájékoztató elfogadását, tudomásul vételét.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával,
kérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
440/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
" Tájékoztató az útépítés megvalósulásának
lehetıségérıl a lakás-elıtakarékossági pénztáron keresztül" tárgyú tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
25. napirendi pont
Az 1998. évi költségvetési koncepció
Katona Lajos a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke elmondta,
kiinduló pontnak a bizottság jónak tartja a jövı évi költségvetési koncepciót, azonban egyre nehezebb errıl állást foglalni.
Egy-két évvel ezelıtt viszonylag egyszerőbb volt a helyzet, mert
bár akkor is jelentkezett ekkora mértékő- vagy még ettıl is magasabb- hiány, de akkor olyan lehetıségek, tartalékok voltak,
amelyekhez bátran hozzá lehetett nyúlni. Gondol itt elsısorban
az intézményrendszer átalakítására. Mára azonban ennek az átala-
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kításnak a jelentıs részén túlvannak, és egyre kevesebb a kézenfekvı lehetıség. A jelentkezı hiány eltőntetésére egyre nehezebb
megtalálni a lehetıségeket, módokat.
Látni kell azt, hogy az idei évi költségvetés tervezésénél is
megvoltak ezek a problémák, de végül sikerült egy olyan költségvetést összeállítani, amely az év végére 6 millió forint tartalékkal zárul.
A koncepcióban elég sok a bizonytalanság, tekintettel arra, hogy
vannak olyan mutató számok amelyeket még nem lehet tudni.
Elsı nekifutásra nagy hiánnyal indul ez a költségvetés, számára
aggasztó, hogy továbbra is az intézmények viszik el a pénz jelentıs részét, ezen belül is az oktatási és a szociális intézmények. Az oktatás területén egyre nagyobb olyan pénzre van szükség, amelyet az önkormányzatnak kell adni saját forrásaiból. Reméljük a költségvetési vita során választ kapunk arra a kérdés,
hogy miért van az - például az oktatás esetében-, hogy az állami
normatívából arányaiban kevesebb jut a többlettámogatási igényekre, ugyanakkor az önkormányzatnak egyre mélyebben kell a
zsebébe nyúlni. Erre van egy feltételezett válasz még pedig az,
hogy az oktatási rendszer belsı szerkezete olyan, hogy a normatívából egyre kevesebbet tud " elcsípni" a mőködéshez szükséges
kiadások finanszírozására, így a hiányzó pénzt az önkormányzatnak kell állni. Ez mindenképpen aggasztó tendencia, bár mint
mondta részben túl vannak az iskolarendszer átalakításán, de még
mindig nem alkalmazkodik az önkormányzat lehetıségeihez és
adottságaihoz. Ami még inkább aggasztó, hogy a támogatás nagyobbik része a bérekre megy el, a dologi kiadásokra csak szőkülı
mértékben elegendı. Természetesen ez ugyan úgy vonatkozik a szociális vagy az egyéb feladatokat ellátó intézményekre is.
Mindezek eléggé nyomasztó tényezık, amelyek tükrében elég nehéz
a jövı évi költségvetést összeállítani.
A beterjesztett koncepció arra jó, hogy annak mentén elinduljanak, és azt úgy alakítani, hogy egy olyan mértékő hiány jelentkezzék csak, amely lehetıleg kezelhetı lesz a jövı évben.
Dr. Dávid Imre polgármester: elsı olvasatra 140 millió forint a
hiány nagysága. A koncepciót minden bizottság megvitatta, és elfogadhatónak tartotta.
A kormány az elmúlt napon elfogadta a jövı évi költségvetését,
így a törvény kihirdetését követı 60 napon belül a képviselıtestületnek is meg kell alkotni a költségvetési rendeletét.
Véleménye szerint elsı fordulóban a beterjesztett koncepció elfogadható, további kidolgozás után, második fordulóban már egy
lényegesen pontosabb és szőkítettebb anyagot kell beterjeszteni.
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Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, észrevételük a koncepcióval kapcsolatban.
Miután az érintettek részérıl, kérdés észrevétel nem hangzott el
a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
441/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998 évi
költségvetési koncepciót további egyeztetésre alkalmasnak tartja.
A Képviselı-testület utasítja a bizottságokat a koncepció további kidolgozására.
Határidı: 1998. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
A Városi Könyvtár ideiglenes zárvatartásának engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a könyvtár új vezetıje azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy a kinevezése és az
intézmény átszervezése szükségessé teszi az állományellenırzést,
amelyet a megyei Könyvtár segítségével december 9-tıl kezdenének
el, ezért kérné a testület hozzájárulását, hogy a könyvtár a
leltár idejére zárva tartson. A leltározás 1998. január 1-ig
tart, ez idı alatt a közkönyvtári szolgáltatást az endrıdi
könyvtár látná el.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a könyvtár ideiglenes zárvatartásával, úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
442/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Könyvtár
1997. december 9-tıl 1998. január 1-ig a
leltározás idejére zárva tartson.
A zárvatartás ideje alatt a közkönyvtári szolgáltatást az endrıdi könyvtár látja el.
Határidı: azonnal
27. napirendi pont
Nyolcvan éves gyomaendrıdi polgárok részére karácsonyi csomag
biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a környezı településeken
kialakult hagyományhoz hasonlóan szeretné, ha a városban is bevezetnék, hogy az idıs emberek az önkormányzattól karácsonyi
csomagot kapjanak. A népességnyilvántartó rendszerbıl történt
leválogatás alapján a 80 éven felüli polgárok száma 600 fı. Ezek
közül kb. 30 fı az aki valamilyen szociális segélyben részesül,
a többségők kisjövedelmő nyugdíjból él. Az elképzelés szerint az
ajándékozandó csomag értéke 800 Ft lenne, tartós élelmiszert,
gyümölcsöt tartalmazna. Az összeg fedezetére a szociális keretbıl fennmaradó összeget javasolta kijelölni. Amennyiben a képviselı-testület az elképzelést támogatja, úgy a csomagok összeállítását és kiszállítását a hivatal a karácsonyi ünnep elıtt elvégezné.
Kérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
A képviselı-testület az elıterjesztésben foglaltakkal vita nélkül, 17 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
443/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
nyolcvan évet betöltött gyomaendrıdi polgárok részére karácsonyi csomagot ad.
A csomagok összeállításához 500.000 Ftot biztosít a szociális keretbıl fennmaradó
összeg terhére.
Határidı: 1997. december 20.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
28. napirendi pont
Gyomaendrıd Csatornamő Társulat hitelfelvételéhez kezességvállalás
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
/ Czibulka György képviselı visszaérkezett, a jelenlévık száma
18 fı. /
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint óvatosan kellene
bánni az ilyen kezességvállalásokkal, nehogy az legyen a végeredmény, hogy az önkormányzatnak kell fizetni, mert a társulat
nem fizet, ha visszaemlékezünk volt olyan társulat, amelytıl egy
csomó adóságot örököltek amiatt, mert nem volt hajlandó fizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta jelenleg kétféle
társulás mőködik a városban. Egyik amelyik még nem alakult meg,
de a jövı héten meg kellene alakulni ahhoz, hogy a hitelfelvétel
megtörténhessen, illetve van egy másik társulás, amely a testület döntése alapján "életben tartásra" került, de az elszámolása
folyamatban van, hiszen a megalakítandó társulás olyan alapszabállyal jön létre, amely lehetıvé teszi további társulások becsatlakozását is. Ennek megfelelıen a régi társulatot nincs értelme életben tartani, az elszámolását meg kell indítani, le
kell zárni. Az ezt követıen fennmaradt tartozások köztartozás
módjára kerülnek behajtásra. Az új társulat esetében ez esetleges tartozások ugyan így lesznek majd behajthatók.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
444/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Csatornamő Társulat - a Blaha
és térsége szennyvízcsatorna építés V. ütemére - 10 éves futamidıre felvett 1.600 E Ft
összegő hitel visszafizetésére, a hitel kamataira a futamidı teljes idejére kezességet
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vállal.
Határidı: 1997. december 31.
2007. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

A határozat meghozatala után a polgármester az Ötv. 12. § /4/
bekezdés b. pontja alapján az alábbi napirendeket zárt ülés keretében javasolta megtárgyalni.
- Ivóvíz-beruházás kivitelezési munkáira benyújtott pályázatok
elbírálása
- Gyomaendrıd középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozására
kiírt pályázat elbírálása
- Tourinform iroda mőködtetésére kiírt pályázat elbírálása
A képviselı-testület a zárt ülésre tett javaslatot egyhangúlag,
18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
445/1997./XII.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 12. § /4/bekezdés b. pontja alapján
a
- Ivóvíz-beruházás kivitelezési munkáira benyújtott pályázatok elbírálása
-Gyomaendrıd középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozására kiírt pályázat elbírálása
-Tourinform iroda mőködtetésére kiírt
pályázat elbírálása
tárgyú elıterjesztések megvitatásához
zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta,
hogy a Fellebbezések, R. Nagy János külföldi kiküldetése, valamint az Intézmények finanszírozásának helyzete 1997. november
30-ig tárgyú elıterjesztések megvitatására szintén az zárt ülés
keretében kerül sor.
Befejezésként megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e
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bejelenteni valójuk.
Dávid István képviselı az érintett lakók nevében kívánta megköszönni a képviselı-testület azon segítségnyújtását, amellyel
hozzájárultak az Iskola út alapjának elkészítéséhez. Kérte, hogy
lehetıség szerint a jövı évi költségvetés terhére bizonyos pénzösszeget állítsanak be ennek az útnak a karbantartására.
További képviselıi bejelentés nem volt, a polgármester megköszönte a vendégek részvételét, mindenkinek kellemes ünnepeket,
békés boldog új évet kívánt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Nagy Pál
hitelesítı

Tótka Sándor
hitelesítı
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