Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

1/1998.
JEGYZİKÖNYV
Készült a Képviselı-testület 1998. január 29-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Dr. Kovács Béla,
Kovács Kálmán, Nagy Pál, R. Nagy János, Dr. Szendrei Éva,
Tótka Sándor, Dr. Valach Béla képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Uhrin Zoltánné, Tímárné Binges Irén, Nagy Istvánné, Rau József
csoportvezetık,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervezetek
képviselıi,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a hivatal csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen volt 17 fı képviselı. Knapcsek Béla képviselı úr távolmaradásának okát
nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hanyecz Margit és Dr. Valach Béla képviselıket.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményirıl.
A lakosság egészét érdeklı téma, hogy a Titász Kirendeltség megszőntetése után az áramszolgáltatás hogyan lesz megoldva településünkön, a hiba elhárítás milyen módon fog történni. A
felmerült kérdésekre csak hosszas megkeresésre sikerült választ kapni. Sajnálatos módon ebben a témában a Titász nem volt igazán partnere a városnak.
Végül az ünnepeket követıen Kelemen Zoltán úr a mezıtúri üzem vezetıje adott tájékoztatást
arról, hogy az Rt-nek milyen elképzelései vannak a település áramszolgáltatásával kapcsolatban a kirendeltség bezárását követıen. Elmondta, hogy kb. 8000 számlaeltolódás van, ami sok
gondot fennakadást okoz, ígéretet tett arra, hogy ezt a következı számlázási idıszakra rendezni fogják. További ígéretet tett arra vonatkozóan, és kérte a város segítségét is abban, hogy a
lakossággal az együttmőködés jobb legyen. A hiba bejelentések továbbításában is kérte a polgármesteri hivatal segítségét. A kirendeltség bezárása után 7 fı dolgozót továbbra is alkalmaznak, minden körülmények között mőszaki és szolgáltatási színvonal javulást ígért.
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A beszélgetés végül azzal zárult, hogy mindkét fél reméli, a szolgáltatás biztosítása fennakadás nélkül, zavartalanul fog történni a továbbiakban.
- Hunya Péter az Állami Közútkezelı KHT igazgatójával és Dr. Valach Béla Városfenntartó
és Környezetvédelmi Bizottság elnökével tárgyalást folytattak arról, hogy milyen elızetes elképzelések vannak a 46-os számú fıút gyomaendrıdi szakaszának felújítására. Szeretnének
három "csendesítıt" elhelyezni a város különbözı pontjain az átmenı forgalom csendesítésére, az út képének javítására. A legfontosabb gyalogátkelı helyeken fényvisszaverı prizmát
helyeznek el a gyalogosok védelme érdekében. Ezektıl lényegesebb összegő beruházás lenne
a Hídfı elıtt egy forgalmi csomópont kiépítése. Mindezek megvalósulására ígéretet kapott a
város 2000-re a munkálatok befejezıdnek.
- Megérkezett a Gyors Reagálási Projekttel kapcsolatos pénzügyi felhasználási szerzıdés,
mely a város által elnyert 25.000 dollár felhasználására vonatkozik.
- Tájékoztatásként elmondta, a Kocsorhegyi iskola szerzıdés kötéssel kapcsolatos ügy lezárult
a szerzıdés nem került megkötésre.
- A Közmunkatanácshoz a pályázat benyújtásra került, az információk szerint sajnos kevés az
esélyünk, mert nagyon sok a pályázó. Bízunk viszont abban, hogy Hunya belvíz elvezetési
problémájának megoldása, amely része a pályázatnak, jobb pozícióba hozza a pályázatunkat.
- A képviselı-testület az elmúlt évben döntött Hevesi Nagy Anikó festımővész lakásgondjának megoldásáról, a Kölcsey utca szolgálati lakást kiutalta a festımővésznek. A döntésnek
megfelelıen a mővésznı a lakbér fejében évente két képet ad a városnak. Az elmúlt héten a
két képet a mővésznı átadta, amelyek értéke lényegesen magasabb az egy éves bérleti díjtól.
- Befejezésként elmondta, január 23-25-ig egy 9 tagú delegáció volt a romániai testvérvárosunkban Nagyenyeden, a testvérvárosi kapcsolat és együttmőködés ápolása céljából.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket, a képviselı testület
tagjait van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Várfi András alpolgármester néhány választókörzetében felmerült probléma megoldásában
kérte az illetékesek segítségét. Az endrıdi Közösségi Ház elıtt lévı buszmegálló esıs idıben
megközelíthetetlen, a járdaszakaszt meg kell emelni.
A Nagylaposi Mester utca lakói jelentették, hogy a telefonvezeték elhelyezésekor a csapadékelvezetı árokba helyezték el a földet, kérnék annak elszállítását.
A csókási gyalogbejárónál a közvilágítást rendbe kell tenni.
Végezetül kérte, amennyiben megoldható, úgy a Rózsa presszó elé is indokolt lenne egy forgalomcsendesítı elhelyezése.
Garai János képviselı lakossági kérést tolmácsolva kérte, hogy a Petıfi utca és a Fürt S. utca
sarkán lévı járhatatlan járdaszakasz rendbetételérıl a jó idı beálltával az illetékesek szíveskedjenek intézkedni, illetve a kátyúzási munkálatokat lehetıség szerint a Fürt S. utcával kezdjék el.
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Hangya Lajosné bizottsági elnöke elmondta, a választókörzetében még mindig nincs a telefonhelyzet megoldva. A szerelések megtörténtek, de vonal még nincs, pedig van olyan lakos
aki még 1996-ban befizette a díjat. Kérte a városvezetés segítségét.
A lakosság kéri, hogy a gazdajegyzı a fogadóóráját változtassa meg, hetente legalább egy nap
délután is legyen fogadóóra.
Czibulka György képviselı tolmácsolva a Pásztor J út lakók észrevételét, miszerint a gépjármővek továbbra is az út mellett parkolnak, nem használják a Penny Market elıtt kialakított
parkolót. Az utca Kossuth út felé tartó szakaszán a járda járhatatlan, kérik annak rendbetételét.
A Vásártéri lakótelep 32-es lakás elıtt lévı bekötı úton esıs idıben megáll a víz, ami akadályozza a közlekedést. Kéri a probléma megszüntetését.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévık száma 18 fı. /
Dávid István képviselı kérte, hogy a Csókási lejáróhoz helyezzenek el egy védıkorlátot.
Csúszós idıben nehéz a le és feljárás az idıseknek.
Weigert József német kisebbségi szószóló megkérdezte, Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos
miért nem kapta meg a területi ellátást, tudomása szerint ez a városnak nem került volna
semmibe. Kérte a város vezetését támogassák a doktor urat.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a felvetett kérések problémák feljegyzésre kerültek, a
szükséges intézkedéseket a hivatal illetékesei meg fogják tenni.
Kolozsvári doktor úrral kapcsolatos felvetésre elmondta, alapvetıen a város támogatja a doktor urat, csak új körzetet nem akartak létrehozni, mert ezzel kapcsolatban vannak kötelezettségei a városnak. Ez a téma ebben az évben újra elı fog kerülni, a Tb és az Orvosi Kamara
korhatárra vonatkozó döntését követıen.
További bejelenteni való nem lévén javaslatot tett az ülés napirendjére.
A meghívóban szereplı napirendi pontok közé 26. napirendi pontként javasolta “
Gyomaendrıd Város jegyzıjének kirendelése Csárdaszállásra” tárgyú elıterjesztést felvenni,
míg a “ Varjú Elek Gyomaendrıd, Tanács u. 17. Sz alatti lakosú volt köztisztviselı beadványa
tárgyú /23.napirendi pont / elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy nevezett felesége
írásbeli kérelmet terjesztett a képviselı-testület felé, melyben kérte az elıterjesztés megtárgyalásának elhalasztását, mivel férje betegsége miatt kórházi kezelés alatt áll, így a mai ülésen
nem tud részt venni.
A képviselı-testületnek dönteni kell arról, hogy helyt ad e a kérelemnek és elhalassza a téma
megtárgyalását vagy nem.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint úgy lenne tisztességes, ha nevezett jelenlétében
tárgyalna a témáról a testület, javasolta annak elhalasztását.
Dávid István képviselı véleménye szerint ez az ügy sokkal komolyabb annál, mint, hogy azt
csak úgy asztal alá “söpörjék.” Nem javasolta a témát megtárgyalni, ugyanakkor a 15. napirendi pontot sem, mivel megítélése szerint a két dolog összefügg egymással.
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Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok véleménye szerint nevezett a beadványában olyan sokakat illet különbözı vádakkal, hogy egyszerően képtelenség az összes megtámadott jelenlétét
biztosítani. A maga részérıl javasolta a téma megtárgyalását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök is a téma megtárgyalása mellett foglalt állást, annál is inkább mivel az írásos jelentés a mai ülésre áll a képviselık rendelkezésére.
Nagy Pál képviselı azon képviselık véleményével értett egyet akik a tárgyalás elhalasztását
támogatták, annál is inkább mivel nevezett felesége ezt írásban is kérte a testülettıl.
Dr. Szedrei Éva bizottsági elnök véleménye szerint, amennyiben nevezett az írásbeli beadványát ki akarta volna egészíteni bár mivel, azt már megtehette volna. A képviselı-testületnek
az írásos beadványról kell vitatkozni és dönteni nem az İ esetleges szóbeli kiegészítésérıl.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát felkérte a képviselıket elsıként arról döntsenek,
hogy a 23. Napirendi pont a mai ülésen megtárgyalásra kerüljön e.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, és 7 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1 /1998./I.29. /KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a “ Varjú Elek Gyomaendrıd, Tanács u. 17.sz
alatti lakosú volt köztisztviselı beadványa “ tárgyú 23. Napirendi pontként szereplı
elıterjesztést megtárgyalja.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester a továbbiakban kérte a képviselıket, hogy a fentiekben elmondottak figyelembe vételével döntsenek az ülés napirendjérıl.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2 /1998./I.29. /KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Gyomaendrıd Város képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Az 1997.évi költségvetési rendelet módosítása
Állattartási rendelet módosítása
A közterületek rendjérıl szóló 24/1992./VII.1./KT. sz. rendelet módosítása
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször
módosított rendelet módosítása
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6.
7.

Holtágak védelmérıl szóló rendelet módosítása
A települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet módosítása
8. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
9. Az 1998. évi költségvetési koncepció fı összegének elfogadása
10. Alapító okiratok módosítása és egységes szerkezetbe foglalása, megszőntetı okirat
11. Települési folyékony hulladék közszolgáltatás megvalósítására pályázat kiírása
12. Gubucz József igazgató vezetıi pótlékának emelése
13. Pályázati kiírás a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola igazgatói
állására
14. Bela Imréné Bölcsıde vezetı vezetıi megbízásának meghosszabbítása
15. Dr. Csorba Csaba jegyzı személyi illetményének megállapítására javaslat tétel
16. A mezıtúri Városi Kórház támogatási kérelme
17. Hozzájárulás a gyomaendrıdi Mentıállomás bıvítéséhez
18. Gyepmesteri telep üzemeltetése
19. Céltámogatási pályázat benyújtása szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére
/ az elıterjesztés az ülésen kerül kiosztásra /
20. Pályázat benyújtása a Póhalmi út építésére / az elıterjesztés az ülésen kerül kiosztásra /
21. Kirendeltség épülete nyugati szárnyának értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
22. Tájékoztató a folyamatban lévı vagyoni ügyekrıl, pályázatokról
23. Varjú Elek Gyomaendrıd, Tanács u. 17. sz alatti lakosú volt köztisztviselı beadványa
24. Szilágyiné Gál Eszter ingatlan ügye
25. Az intézmények finanszírozásának helyzete 1997. december 31-ig
26. Gyomaendrıd Város jegyzıjének kirendelése Csárdaszállásra
Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a
lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról készült jelentésrıl hozzák meg döntésüket.
Szóbeli kiegészítésként a 329/1997./X.22./számú határozattal kapcsolatban elmondta, a testület döntésének értelmében az endrıdi és gyomai elıljárók nemesi címerei - elhelyezésre kerültek a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A kivitelezésre 550 e Ft volt elkülönítve, a végelszámolás szerint kb. 500 e Ft lett felhasználva.
A 331/1997./X.22./ a 383, 384, 385/1997./XI.27./ Kt. számú határozatokat a mai ülésen önálló
napirendi pontként fogja tárgyalni a tisztelt testület.
A 332/1997./X.22./ Kt számú határozat vonatkozásában adminisztrációs hiba miatt elírás történt. A határozat elsı részérıl a decemberi testületi ülésre már kapott jelentést a testület, míg
a másik részt a 322/1997/X.22./ Kt. számú határozat folytatásaként kell figyelembe venni.
443/1997./XII.10./ A képviselı-testület döntése értelmében a karácsonyi csomag kiosztásra
került a 80 évet betöltött lakosok részére. Mintegy 550 csomag került kiosztásra. Azokat a
csomagokat, amelyeket különbözı okok miatt nem tudtak átadni, vagy az érintettek nem vettek át utólag, az Idısek Otthona lakóinak és a gyermekeknek került átadásra.
Az idısek nagyon szívesen fogadták, pozitívan értékelték ezt a nemes gesztust, sok köszönı
telefon és levél érkezett a város vezetés és a képviselı-testület felé. Véleménye szerint ezt a
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kezdeményezést ebben az évben is folytatni kell, és a város anyagi lehetıségéhez képest az
ajándékozottak körét esetleg ki kell bıvíteni.
További kiegészíteni valója nem lévén felkérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a jelentésben leírtakkal, úgy azt az általa elmondott kiegészítés figyelembe vételével
szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal a jelentés elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3 /1998./I.29. /KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 204/1997./VI.26./, 208/1997./VI.26./,
216/1997./VI.26./,
226/1997./VII.24./,
252/1997./VIII.7./,
258/1997./VIII.7./,
259/1977./VIII.7./,
264/1997./VIII.7./,
284/1997./IX.18./,
294/1997./IX.18./,
296/1997./IX.7./,
310/1997./IX.7./,
322/1997./X.22./,
326/1997./X.22./,
329/1997./X.22./.,
330/1997./X.22./,
331/1997./X.22./,
338/1997./X.22./,
341/1997./X.22./,
348/1997./X.22./,
382/1997./XI.27./,
383/1997./XI.27./,
384/1997./XI.27./,
385/1997./XI.27./,
386/1997./XI.27./,
387/1997./XI.27./,
388/1997./XI.27./,
389/1997./XI.27./,
390/1997./XI.27./,
392/1997./XI.27./,
395/1997./XI.27./,
397/1997./XI.27./,
401/1997./XI.27./,
402/1997./XI.27./,
424/1997./XII.10./, 425/1997./XII.10./, 427/1997./XII.10./, 435/1997./XII.10./,
437/1997./XII.10./, 440/1997./XII.10./, 443/1997./XII.10./, 444/1997./XII.10./,
447/1997./XII.10/, 453/1997./XII.10./, 454/1997./XII.10./, KT. számú határozatokról
készült jelentést elfogadta,
a 205/1997./VI.26./ számú határozat határidejét 1998. március 20-ig
meghoszszabbította.
Határidı: azonnal
napirendi pont
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát az Ügyrendi és Jogi Bizottságának
elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, az SzMSz módosítására azért van szükség mert
az elmúlt évben megjelent a gyermekvédelmi törvény, amely jó néhány plussz feladatot ró az
önkormányzatra a gyámügyi igazgatás keretében, ezeket a feladatokat be kell venni a SzMSzbe és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjébe. Ezen kívül a decemberben hozott döntés alapján a
szociális rendelettel kapcsolatos hatásköri átruházások átvezetését tartalmazza a rendelet módosítás.
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A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem
hangzott el, így Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a testületet a rendelet megalkotására.
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

1/1998./..../Kt. számú rendeletét

a képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./KT. számú
rendelet módosításáról
2. napirendi pont

Az 1997. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta a rendelet-tervezet a képviselı-testület elmúlt év végén hozott költségvetést érintı döntéseinek átvezetését tartalmazza.
Felkérte a képviselıket a rendelet-tervezet elfogadására.
Felhívta a figyelmet arra, miszerint a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

2/1998./..../KT. számú rendeletét

Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
évi költségvetésérıl szóló többször
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módosított 4/1997./III.10./ Kt. számú rendelet módosításáról
3. napirendi pont

Állattartási rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a rendelet-tervezet 2. § /2/ bekezdésében leírtakkal kapcsolatban megkérdezte, hogy az állattartó által az állattartási tevékenység megkezdésének, vagy
megszőntetésének jegyzı felé történı tájékoztatási kötelezettségét, hogy kívánja a hivatal
technikailag megoldani. Ez a kötelezettség minden állattartót érint, vagy csak azt aki ezt követıen kezd ilyen tevékenységbe, és milyen módon kell a tájékoztatást megadni, van e erre szolgáló nyomtatvány.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre reagálva elmondta, lényegében ezt a tájékoztatási kötelezettséget az állattartásról szóló FM rendelet írja elı, amely valamennyi, a már tevékenységet
folytató állattartót is érint. A tájékoztatás egy egyszerő levél beadásával történik
Alapvetıen ezek alapján tudja ellenırizni és betartatni a hivatal az övezeti besorolást, amely
rövid idın belül meg fog szőnni az építésügyi jogszabályok változása miatt.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, azok az újszerő szabályozások, amelyet a rendelet-tervezet tartalmaz a törvény változás miatt kötelezıen átvezetendı jogszabály változások.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogyan tudja a hivatal
ennek a rendeletnek az elıírásait betartatni. Egy erre szolgáló nyomtatvánnyal egyszerőbb
lenne ennek nyilvántartása, így a lakosság is értesülhetne errıl a kötelezettségrıl, és az ellenırzés is könnyebben megoldható lenne.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

3/1998./..../KT. számú rendeletét

az állattartásról szóló
21/1992./VII. 1./KT. számú rendelet módosításáról
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4. napirendi pont

A Közterületek rendjérıl szóló 24/1992./VII.1./KT. számú rendelet módosítása

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, ezt megelızıen 1995-ben voltak a közterülethasználati díjak emelve, ezért a két év inflációját, illetve a beadott közterület-foglalási engedélyek számát és milyenségét figyelembe véve javasolnák a díjak emelését 20 %-os mértékben.
Felkérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
A képviselık részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester kérte a rendelet
megalkotását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

4/1998./..../KT. számú rendeletét

a közterületek rendjérıl szóló
24/1992./VII.1./KT. számú rendelet módosításáról

5. napirendi pont

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított rendelet módosítása

Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, mint ismeretes a képviselı-testület a decemberi ülésen döntött a menetjegyek és bérletek árának emelésérıl, amely
átlagosan 20 %-os mértékő volt. Ezt a döntést azonban a Pénzügyminisztérium megkifogásolta, az emelés mértékével nem értett egyet. Indoklásukban arra hivatkoztak, miszerint “ a makrogazdasági számítások a közlekedési ágazatra 1998. évre vonatkozóan 14-15 % -os díjemelést tesznek lehetıvé. “
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Mindezek alapján a menetjegyek és bérletek ára átdolgozásra került , az így elıterjesztett díjak
10 és 12,5 %-os emelést tartalmaznak.
Kérte a képviselıket, hogy a szakbizottságok által megtárgyalt elıterjesztést szíveskedjenek
elfogadni.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazat szükséges.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

5/1998./..../KT. számú rendeletét

a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló többször módosított
4/1991./III.29./KT. számú rendelet
számú mellékletének módosításáról
6. napirendi pont

A holtágak védelmérıl szóló rendelet módosítása

Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a rendeletben elsısorban nevek pontosításáról van szó, illetve a 5. § /2/ bekezdésének kiegészítésérıl,
miszerint a téli idıszakban a part menti nádvágás a tulajdonos kötelezettsége.
Várfi András alpolgármester egyetértett a rendelet módosításával, egyben felhívta a testület
figyelmét arra, hogy jó lenne ha az önkormányzat mint holtág tulajdonos élen járna a nádvágásban. Az érintetteket ezen kötelezettségükrıl a helyi sajtón keresztül, vagy más módon, de
értesíteni kell.
Balázs Imre képviselı elmondta, a tapasztalat az, hogy a tulajdonosok ugyan levágják a nádat, de azt a jégen gyújtsák meg. Erre oda kellene figyelni és megakadályozni, hiszen az így
keletkezett hamu nem tesz jót sem a halaknak sem a víznek.
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Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az elhangzottakkal, felkérte a képviselıket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete

6/1998./...../KT. számú rendeletét

Gyomaendrıd Város bel-, és külterületi holtágainak
védelmérıl szóló rendelet módosításáról

7. napirendi pont

A települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet módosítása

Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a szolgáltatást végzı
Gyomaszolg Kft. kérelmet terjesztett elı, melyben a szemétszállítási díjtétel emelését kérné. A
Kft a szemétszállítást az elmúlt év december 31-ig fix áron vállalta, azonban az eltelt idıszakban történt üzemanyag áremelkedés és az infláció miatt többletköltsége jelentkezett ezért
szükségesnek tartja a díjak emelését. A Kft. által beterjesztett díjemelés 18 %.
A kérelmet a bizottság megtárgyalta és indokoltnak tartják a díjemelést, de a 18 %-os mértéket
nem tartották elfogadhatónak. A bizottság egyetértésben a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottsággal, 15 %-os ártarifa növekedést javasol a képviselı-testületnek elfogadni.
Várfi András alpolgármester szükségesnek tartotta ellenırizni, hogy a vállalkozók milyen
módon “ szabadulnak “ meg a hulladékaiktól. Nem egyszer fordult már elı, hogy veszélyes
hulladékokat például bırt nem kis mennyiségben visznek ki a szeméttelepre.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, valóban nagy gond, hogy egyes vállalkozók nem
tartják be a hulladék elhelyezésére vonatkozó elıírásokat. A szabálytalankodók ellen a hivatalnak és a Gyomaszolg Kft-nek a lakossággal közösen kell fellépni, a város rendezettebbé,
szebbé tétele érdekében.
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További hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testülete egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

7/1998./...../KT. számú rendeletét

a települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
17/1996./IX. 16./ KT. számú rendelet módosításáról

8. napirendi pont

A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása

Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Csorba Csaba jegyzınek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı-testület elnézését kérte, ugyanis adminisztrációs okok
miatt az anyagban szereplı rendelet tervezet hibásan került kiküldésre. A változtatás lényegében a rendelet mellékleteit érinti. Kérte a képviselıket, hogy a döntés során az utólagosan
megküldött anyagot szíveskedjenek figyelembe venni.
Kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban 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, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

8/1998./...../KT. számú rendeletét
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a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
szóló többször módosított 6/1994./II. 23./ KT. számú rendelet
módosításáról

napirendi pont
Az 1998. évi költségvetési koncepció fı összegének elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az ez évi költségvetési koncepcióval elsı olvasatként
a decemberi ülésen ismerkedett meg a testület. Az akkori ismeretek alapján a hiány nagysága
147 millió forint volt. Ennek mérséklése érdekében január elsı hetében tovább folytatták a
tervezı munkát, valamennyi intézmény vezetıvel külön egyeztetés történt a költségvetésrıl,
amely egyeztetések minden esetben konszenzussal zárultak. A központi támogatások pontosítása, illetve az egyeztetések eredményeként a hiány mértéke 49 millió forintra csökkent. Ez a
hiány az önkormányzat tulajdonában lévı értékpapírok értékesítésével minden körülmények
között megszüntethetı.
Lényegében a korábbi évekhez képest új dolog volt, hogy valamennyi intézménnyel külön külön került a költségvetés megtárgyalásra, amelyet a bizottságok is pozitívan értékeltek és
elfogadták azt. A bizottságok mellett az Érdekegyeztetı Tanács és a könyvvizsgálat is a koncepció elfogadását javasolja a képviselı-testületnek.
Hangsúlyozni kívánta, hogy az egyeztetések folyamán a mőködési költségekhez nem nyúltak
hozzá, viszont meg kellett nézni a létszám illetve bérgazdálkodást, hiszen az intézmények
esetében a mőködési kiadások döntı többségét a bér és közterhei jelentik. Az intézményekre
kapott állami normatív támogatás mértéke 8 %, ezzel szemben a költségeik átlagosan 16 %-al
emelkedtek.
Azok az elképzelések, amelyek a fejlesztések vonatkozásában betervezésre kerültek, szerepelnek a költségvetésben. Legfontosabb az egészséges ivóvíz beruházás, amely 47 millió forint
ráfordítást jelent. A szennyvíz- csatornával kapcsolatos beruházás 17 millió forint, út karbantartásra 35 millió forint, míg egyéb fejlesztési célra 19 millió forint került betervezésre. Ez a
19 millió forint egy park gondozáshoz szükséges gépnek a beszerzést, hivatali gépkocsi beszerzését, az endrıdi Fı tér rendezését, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását, a Kossuth út fásítását, informatika fejlesztését és hangtechnikai eszközök beszerzését tartalmazza.
Az intézmények felújítására a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola saját
erı és a fürdı folyamatban lévı beruházása mellett 21 millió forint lett betervezve.
Az elsı lakáshoz jutó fiatalok támogatására 6 millió forintot lett elkülönítve, amelyet részben
visszatérítendı kamatmentes, részben pedig vissza nem térítendı támogatás formájában kapnának meg.
Elkívánta mondani, hogy bizonyos intézményeket késztettek a bevétel arányos költségvetésre,
például a Mővelıdési Ház 40 Ft saját bevétel mellé 60 Ft önkormányzati támogatást, míg a
Közösségi Ház 30 Ft saját bevétel mellé 70 Ft önkormányzati támogatást kap. Ugyanakkor a
különbözı egyesületek, alapítványok is ezen az elven kapják az önkormányzati támogatást.
Lényegében ezzel a támogatási rendszerrel arra késztetik az intézményeket, hogy törekedjenek
olyan mősoroknak a szervezésére, amely saját bevételt is eredményez számukra.
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Egy város költségvetésének összeállítása mindig nagy gondot jelent, amelyet az elfogadás
után is gyakran változtatni szükséges. A maga részérıl bízott abban, hogy amennyiben a költségvetés fı összegei a mai ülésen elfogadásra kerül, elindulhatnak a mőködési folyamatok és
legalább szeptemberig nem kell a testületnek a költségvetéssel foglalkoznia.
Véleménye szerint a beterjesztett anyag egyértelmő, arra kérte a képviselıket, hogy a költségvetés fı összegeit, 1.436.288 e Ft bevétellel és 1.436.288 e Ft összegő kiadással fogadják el.
A képviselı-testület következı ülésén már csak a költségvetési rendelet megalkotására lenne
szükség.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a második fordulóban
történı megtárgyalásra a bizottság elé egy olyan költségvetési koncepció került beterjesztésre,
amely a polgármester úr által említett egyeztetések eredményeként már készen volt, nyitott
kérdéseket nem tartalmazott. Ennek következtében a bizottságnak az volt a feladata, hogy
megvizsgálja, ez a költségvetési koncepció mennyire vállalható, mennyire illeszkedik bele az
utóbbi idıben felvázolódni látszó stratégiai elképzelésbe, ezen túlmenıen ez a 49 millió forint
hiány vállalható e.
Végül a bizottsági ülésen egyhangúlag az a vélemény alakult ki, hogy ez a koncepció vállalható és tartható is. A koncepció szerint a hiány forrását az önkormányzati részvények értékesítése jelentené. A maga részérıl bízott abban, hogy az értékesítésre teljes egészében nem kell,
hogy sor kerüljön, a hiányt más forrásból is fedezni tudják majd.
Összességében vállalható és teljesíthetı ez a költségvetés, szerkezete megfelelı, a bizottság
javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.
Befejezésként felhívta a figyelmet arra, hogy a határozati javaslatban nem csak a költségvetés
sarokszámai szerepelnek, hanem egy két konkrét végrehajtandó dolog, amely egyrészt létszámleépítéseket tükröz.
Dávid István képviselı a maga részérıl jónak és elfogadhatónak tartotta a beterjesztett költségvetési koncepciót.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök két dolgot tartott kiemelendınek a koncepcióval kapcsolatban. Az egyik, hogy ez a koncepció az intézmények egyetértésével készült, illetve a fejlesztések végre kezdenek a megfelelı helyre kerülni, és remény látszik a város felemelkedésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök reális és kiszámítható költségvetésnek tartotta ezt a koncepciót, annál is inkább mert egyeztetve volt az intézményekkel. Egy bevétel arányos költségvetés, és talán megvalósul az, hogy amennyiben az intézmények többletbevételt tudnak elérni,
nem kerül elvonásra.
Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgálati rendszerre kapott
állami támogatást mire lesz elegendı. Arra kérte a helyi sajtó képviselıit, hogy hirdessék a
lakosság körében , hogy azok a családok akik gyermekvédelmi támogatásra jogosultak még
az év elsı negyedévében jelentkezzenek a hivatalban, hogy tényleg megkaphassák ezt a támogatást, ugyanis elıfordulhat, annyi lesz az igénylı, hogy más szociális ellátásra már nem marad pénze a városnak.
Mint arról már szó volt, a határozati javaslat 27 fı létszámleépítést is tartalmaz, amely a költségvetésben nem fog gondot okozni, mert az idén még a végkielégítést az államtól meg lehet
igényelni, viszont akiket érint azok számára nagyon szomorú, hogy elvesztik a munkahelyüket.
Évek óta húzódó, számára aggasztó dolog, a Bölcsıde további sorsa, hiszen egy ekkora város
nem költhet 223.000 Ft egy bölcsıdés gyermekre, valamiféle megoldást azonban csak kell
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keresni. Az ellátást mindenképpen biztosítani kell, ha nem ebben a formában akkor vállalkozói formában úgy, hogy az állami normatíván kívül az önkormányzati támogatás is biztosított
lenne évente infláció arányosan, annál is inkább mivel a gyermekek napközbeni ellátása alapfeladata az önkormányzatnak. Erre az idei évben vissza kell térni, a bölcsıde sorsát rendezni
kell.
R. Nagy János képviselı véleménye szerint egy jól elıkészített koncepció került a testület
elé, amelyért köszönetet mondott a hivatal és az intézmények vezetıinek
Kiszámíthatóság szempontjából jó, hogy már most lehet tudni a létszámleépítéseket és azok
kihatásait. Ugyanakkor jó, hogy egyes intézmények és alapítványok esetében a bevételekhez
kötik az önkormányzati támogatást.
Bizonyára hosszas vita eredményeként alakult ki ez a koncepció, kívánta minden intézményvezetınek, hogy a vállalt kötelezettségeket tartani tudja. A maga részérıl a koncepciót elfogadásra javasolta.
Császárné Gyuricza Éva a Városunk c. lap szerkesztısége részérıl megkérdezte, helyes e
taktikailag, hogy egy nullszaldós költségvetést hagy jóvá a képviselı-testület azzal , hogy a
hiány fedezetére a részvények értékesítését állítják be. Emlékezete szerint két évvel ezelıtt
komoly önkormányzati vagyon eladásával próbálták a pénzügyi egyensúlyt biztosítani.
Hanyecz Margit képviselı kapcsolódva az elıtte felszólaló véleményéhez elmondta, nem
tartaná helyes dolognak, ha a jövıben is az önkormányzat tulajdonában lévı épületek értékesítéséhez folyamodnának a költségvetési egyensúly érdekében. Ha azokat mőködtetné a város,
kiadná bérbe más módon hasznosítanák hosszabb távon megtérülne, elınyére válna a városnak.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, a koncepcióban a hiány fedezetére a részvények
értékesítése lett megjelölve, azonban erre csak a legvégsı esetben kerülhet sor. Bízni kell abban, hogy ez a hiány más módon is pótolható lesz.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy egy költségvetést csak egyensúlyban lehet tervezni,
hiánnyal nem.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az államháztartásról szóló törvény nem engedi
meg a deficites költségvetés tervezését.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az elhangzott véleményekre elmondta, az idei év fontos megoldandó feladata a bölcsıde további sorsának rendezése.
Egy beíratott bölcsıdés gyermekre a város 170.000 Ft -ot ad, egy rendszeresen járó gyermekre
kb. 280.000 Ft-ot és egy átlaglétszámra megközelítıleg 430.000 Ft-ot. Ez a helyzet a továbbiakban nem tartható, más formában kell mőködtetni kevesebb önkormányzati támogatás mellett.
A bölcsıde jelenlegi vezetıjével folytattak tárgyalásokat a vállalkozásba adásról, de végül
nem sikerült egyezségre jutni, így a képviselı-testületnek döntenie kell a pályázat kiírásáról.
Ami az önkormányzati tulajdonú épületeket illeti, természetesen amit bérbe lehet adni, azt
nem fogják értékesíteni, de amire nincs szükség funkciót nem találunk neki, azt értékesíteni
kell és a bevételt fejlesztésre kell fordítani.
Nagyné Perjési Anikó a bölcsıdés gyermekek szüleinek nevében megkérdezte, mitıl lesz
olcsóbb a bölcsıdét egy vállalkozónak mőködtetni.
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Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, sok mindentıl olcsóbb, hiszen
nem jelenik meg a közalkalmazotti bére, egy akkora épületnek a fenntartása, amely 70 gyermek ellátására alkalmas.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, a számításaik szerint ahhoz, hogy a vállalkozónak megérje a
bölcsıdét mőködtetni, a szülıknek havi 10.000 Ft-ba kerülne. A szülık nyilván nem azért
választják a bölcsıdét mert nem akarnak a gyerekkel otthon maradni három éves koráig, hanem kénytelenek visszamenni dolgozni, hiszen a 10.800 Ft-os GYES-bıl nem lehet megélni.
Viszont az átlag 25.000 Ft havi keresetbıl havi 10.000 Ft-ot kifizetni nagy teher a szülıknek.
Igazán nem értette, hogy egy ekkora város miért nem tud fenntartani egy ilyen intézményt,
vannak sokkal kisebb lélekszámú települések ahol megoldják ezt a problémát.
Mőködnek az országban magánbölcsıdék, de azt csak a tehetısebb réteg tudja igénybe venni.
Mi lesz akkor, ha kiadják vállalkozásba és 3 hónap után azt mondja a vállalkozó, hogy visszaadja mert nem nyereséges.
Véleménye szerint a döntés során ezeket a dolgokat át kellene gondolni, a döntésbe az érintett
szülıket is be kellene vonni.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, nyilván ha ez az egy intézménye lenne a városnak nem lenne ilyen probléma, hogy nem tudja fenntartani, viszont nem ez az egyedüli ami
plusz támogatást igényel, a bölcsıde kicsit kirí a többi közül ezért kell vele foglalkozni.
Erre az évre a koncepció tartalmazza a mőködtetés költségét, de ebben az évben meg kell keresni azt a lehetıséget, hogy milyen formában tudják ettıl lényegesen kevesebb támogatás
mellett tovább mőködtetni.
A felmerült kérdésekre, aggodalmakra csak akkor tudnak választ adni, ha a téma konkrét kidolgozásra kerül. A kidolgozási folyamat végig fog menni a képviselı-testület bizottságai
elıtt, ahol nagyon szívesen veszik az érintett szülık véleményét is.
Hanyecz Margit képviselı nagyon visszás helyzetnek tartotta, hogy az állam elıír kötelezıen
ellátandó feladatokat az önkormányzatoknak, de elegendı pénzt nem ad hozzá. Ha már egyszer elıírják a bölcsıde mőködtetését is, amely ez idáig nem is mőködött rosszul, akkor az
országgyőlési képviselınkön keresztül ki kellene harcolni, egy magasabb állami támogatást a
mőködtetéshez.
Bela Imréné bölcsıde vezetıje elmondta, általában a települések - bár mennyibe is kerül egy
gyermek- tudnak áldozni a bölcsıdékre. Az elmúlt évektıl kezdve folyamatosan megtettek
mindent a mőködési költségek csökkentése érdekében - létszámleépítés - de ettıl kevesebb
összegbıl, kevesebb létszámmal az intézményt már nem lehet mőködtetni.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a bölcsıde felett kialakult vitát lezárni, annál is inkább mivel a téma nem szerepel a mai ülés napirendje között.
Felkérte a képviselıket a döntések meghozatalára, javasolta, hogy a határozati javaslatokról
külön-külön szavazzanak.
Elsıként a határozati javaslat 1. pontját tette fel szavazásra, amely az 1998.évi költségvetés fı
összegét tartalmazza.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendırd Város Képviselı-testülete

4/1998./I. 29./ Kt. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az 1998. Évi költségvetés fı összegét
1.436.288 E Ft bevétellel és ugyanannyi összegő kiadással elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet elıkészítésére.
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a képviselıtestület soron következı ülésére terjessze elı.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
1998. február 15.

A következıkben a polgármester a határozati javaslat 2. pontját tette fel szavazásra, amely az
egyes intézményeknél végrehajtandó létszámleépítéseket tartalmazza.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

5/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a feladatok racionálisabb elvégzése, a közalkalmazottak 1998. Évi bérfejlesztésének biztosítása érdekében a következı létszámleépítés végrehajtását rendeli el:
- 2. sz. Általános Iskola:
4 fı teljes munkaidıs 1998. szeptember 1-tıl
- 2. sz. Óvoda:
4 fı teljes munkaidıs 1998. szeptember 1-tıl
- Rózsahegyi K. Általános Iskola:
1 fı teljes munkaidıs 1998. június 1-tıl
1 fı teljes munkaidıs 1998. október 1-tıl
- 1. sz. Óvoda:
1 fı 4 órás 1998. április 16-tól
1 fı 4 órás 1998. május 16-tól
1 fı teljes munkaidıs 1998. szeptember 1-tıl
1 fı 4 órás 1998. október 1-tıl
- Kner Imre Gimnázium:
3 fı teljes munkaidıs 1998. február 1-tıl
1 fı teljes munkaidıs 1998. július 1-tıl
- Városi Gondozási Központ:
4 fı teljes munkaidıs 1998. február 15-tıl
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A létszámleépítésbıl felszabaduló bér a dolgozók 1998. évi bérfejlesztésére használható fel.
A Képviselı-testület utasítja az intézmények vezetıit a létszámleépítésre és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés többlet költségének fedezetére nyújtsa be pályázatát a Békés Megyei TÁKISZ-hoz.
Intézményvezetı
Felelıs:
Határidı a létszámleépítés végrehajtására: a határozatban foglaltak szerint
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı a pályázat benyújtására:
a pályázati feltételek szerint
A határozati javaslat 3. pontja a Polgármesteri Hivatalnál végrehajtandó 3 fı létszámleépítés
elrendelését tartalmazza.
A polgármester kérte a képviselıket amennyiben a javaslatban leírtakkal egyetértenek, úgy azt
fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

6/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalnál a feladatok racionálisabb végrehajtása érdekében 3 fı létszámleépítését rendeli el.
Az intézkedésbıl származó bérmegtakarítást a köztisztviselık 1998. évi bérfejlesztésére használható fel.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a létszámleépítés idıpontjának meghatározása után a létszámleépítéssel és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy a létszámleépítés többlet költségének fedezetére
nyújtson be pályázatot a Békés Megyei TÁKISZ-hoz.
Határidı:
Felelıs:

létszámleépítésre: jegyzıi utasítás szerint
pályázat benyújtásra: pályázati feltételek szerint
Dr. Csorba Csaba jegyzı,
Dr. Dávid Imre polgármester

Végezetül a polgármester a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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7/1998./I. 29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az Apolló Mozit 1998. február 1-tıl Békésiné
Boldizsár Ella vállalkozóval szerzıdéses üzemeltetésként üzemelteti. A Mozi 2 fı
közalkalmazotti munkaviszonyát 1998. február 1. Napjával felmondja.
A létszámleépítésbıl felszabaduló bért a továbbra is alkalmazásban maradó közalkalmazottak 1998. évi bérfejlesztésére kell felhasználni.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a felmondás miatt jelentkezı többletköltség megtérítésére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei TÁKISZ-hoz.
Dr. Dávid Imre polgármester
Felelıs:
Határidı a pályázat benyújtására:
a pályázati feltételek szerint
napirendi pont
Alapító okiratok módosítása és egységes szerkezetbe foglalása, megszüntetı okirat

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az egyes intézmények alapító okiratainak módosítása
a tevékenységi kör és az elıírások változása miatt vált szükségessé.
Az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja az alapító okiratok
elıterjesztés szerint történı módosítását.
Kérte a képviselıket hozzák meg döntésüket a javaslatokról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1998./I.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1), (3) bekezdésében
foglaltak alapján, Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi
Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe
foglalását
az alábbiak szerint határozza meg:
1./

A Költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz.
Jogelıdje:
- Egészségügyi Gondnokság (1987.01.01.)
- Szülıotthon (1949.)
Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:
19

- Fı út 2. szám

Védınıi szolgálat
Iskolaegészségügy
- Fı út 3. szám
Ügyeleti szolgálat
- Fürst S. u. 3. szám Védınıi szolgálat
Iskolaegészségügy
Fogorvosi szolgálat
- Hısök útja 57. szám Járóbeteg szakellátás
2./

Munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység:
Gazdasági csoport: Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. szám
Vezetıi munkakör meghatározása:
A gazdasági csoport vezetıje: gazdasági vezetı
3./
Az alapítás ideje, alapító neve:
1994. április 01.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
4./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 851200
Az egészségügyi ellátásból, melyet fı tevékenységként lát el:
fogorvosi szakellátás
TEÁOR szám: 8513
védınıi szolgálat
TEÁOR szám: 8512
orvosi ügyelet
TEÁOR szám: 8512
iskola egészségügyi ellátás
TEÁOR szám: 8512
egészségügyi szakellátás, gondozás TEÁOR szám: 8512
Szemészet
Belgyógyászat és EKG
Tüdıgondozó
Röntgen
Sebészet
Nıgyógyászat és onkológiai szőrés
Ultrahang
Tüdıgyógyászat (Pulmonológiai szakrendelés)
Labordiagnosztika
Bırgyógyászat
Urológia
Reumatológia
Fül-orr-gégészet
Neurológia
Nıgyógyászat MSZSZ
5./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
6./
Gazdálkodási jogkör:
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv. Önálló jogi személy. A munkáltatói jogot az intézmény vezetıje
gyakorolja.
7./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges
alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következık:
Gyomaendrıd, Fı út 3. szám
Hrsz: 5008/2
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Gyomaendrıd, Fürst S. u. 3. szám
Hrsz: 8
Gyomaendrıd, Hısök útja 57. szám Hrsz: 1580
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
Gyomaendrıd, Fı út 2. szám
Hrsz: 6291
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Hrsz: 1588
A feladat ellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az
intézménynél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként
nem adhatja.
8./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázati eljárás útján, Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki.
9./
Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejőleg,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület
164/1996. (VII.04.) KT. számú határozata,
146/1997. (IV.24.) KT. számú határozata hatályát veszti.
Határidı:1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Sportcsarnok alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. /1/ (3) bekezdésében,
továbbá a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény 3. §. (1) c., pontjában foglaltak alapján
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Sportcsarnok alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza
meg:
1./ Költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Sportcsarnok
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz.
2./ Alapítás ideje:
1990.
3./ Alapító szerv neve:
Gyomaendrıd Város Tanácsa
9/1990. (II.14.) Th. számú határozat
4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma:
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a.)
Az alaptevékenységen belül,
Fı tevékenysége: TEÁOR száma: 9262
A szabadidı és a versenyszerő sportolás szervezése, sportesemények
lebonyolítása. Az általános és középiskolás korú ifjúság testi nevelésének biztosítása.
b.)
Az alaptevékenységen belül,
Kiegészítı tevékenysége:
- Hirdetési tevékenység: TEÁOR száma: 7440
A hirdetés célját szolgáló hely bérbeadása.
Minden olyan tevékenység, amelyben az intézmény helyiségei, területe, eszközei,
berendezési tárgyai, szellemi apportja - gazdasági, szervezıi - bevihetı, növeli
az
intézmény bevételeit és ezzel javítja annak mőködési feltételeit.
- Egyéb máshova nem sorolt szálláshely - szolgáltatás,
Ifjúsági tábor: TEÁOR száma: 5523
5./ Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
6./ Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala látja
el.
Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önállóan gazdálkodó szerv közötti
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott
megállapodás szabályozza.
A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetıje teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
7./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges
alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következık:
- Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Hrsz: 1588. a Polgármesteri Hivatallal
közös használatú osztatlan vagyon
- Gyomaendrıd, Vidovszky út 2. sz. Hrsz: 1100/2.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az
intézménynél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont
biztosítékként nem adhatja.
8./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázati eljárás útján, Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki.
9./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbefoglalásával egyidejőleg,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testületének - 334/1996. (XI.28.) KT
számú határozata hatályát veszti.
Határidı: 1998. január 1.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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10/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ alapító
okiratát
az alábbiak szerint módosítja.
ALAPÍTÓ OKIRAT

az

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1), (3) bekezdésében
foglaltak alapján, Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi
Családsegítı Központ alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását
alábbiak szerint határozza meg:
1./ A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Családsegítı Központ Gyomaendrıd, Fı út 2.
Jogelıdje:
- Családsegítı Szolgálat
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület
- 2. sz. Általános Iskola
Logopédiai szolgáltatás
- 3. sz. Általános Iskola
Nevelési tanácsadás
2./ Alapítás ideje: 1995. január 1.
3./ Alapító neve: Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület
4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 853230
Családsegítı Szolgálat TEÁOR 8532 tevékenysége körében:
- közremőködik a család szociális, -mentálhigiénés és
életvezetési problémáinak feltárásában
- gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetésérıl,
megoldási javaslatot készít és segítséget nyújt,
- segítséget nyújt - nevelési tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás
- egészségügyi tanácsadás
- életvezetési tanácsadás
- jogi tanácsadás
- részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában
folyamatosan figyelemmel kíséri a mőködési területen élı lakosok szociális helyzetét,
- kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál,
- támogatja, segíti az önsegítı csoportok, civil szervezıdések létrehozását,
valamint
munkáját.
Gyermekjóléti szolgáltatás:
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a
gyermekjóléti szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott
feladatokat látja el.
Fı tevékenysége mellett alaptevékenységként ellátja még a pedagógiai
szakszolgálatokból a következı feladatokat:
Nevelési, pszichológiai tanácsadás:
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- A
nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási
nehézségekkel,
magatartási rendellenességgel küzdı gyermek problémáinak
feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és szülı
bevonásával.
- A tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység,
iskolaérettségi vizsgálat.
Feladat: szakértıi vélemény keretében szakértıi javaslatot tenni a gyermek
óvodai
nevelésére, beiskolázására, rehabilitációs célú foglalkoztatására, illetve a
képzési
kötelezettségre.
Logopédiai oktatás:
A logopédia szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi,
kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése és gyógyítása.
Gyógytestnevelés:
/Egyéb humán egészségügyi tevékenység/
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú
testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szőrıvizsgálat
gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.
5./ Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
6./ Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó
szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. A részben önálló
intézmény vezetıje teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
7./ Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges
alábbi ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek:
Gyomaendrıd, Fı út 2. sz. Hrsz: 6291 a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségével
közös használatú osztatlan vagyon.
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézménynél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként
nem adhatja.
8./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét, nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki.
9./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejőleg,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület- 336/1996. (XI.28.) KT
számú határozata hatályát veszti.
Határidı:1998. január 1.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24

11/1998./I.29./Kt. számú határozata

az

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ alapító okiratát
alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1), (3) bekezdésében
foglaltak alapján, Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ
alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint
határozza meg:
1./
A költségvetési szerv neve: Városi Gondozási Központ
Székhelye:
Gyomaendrıd, Fı út 66. szám
Jogelıdje:
Gondozási Központ
Gyomaendrıd, Sallai u. 4. szám
Az intézmény az alábbi helyeken mőködik:
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1-3. sz.
Gyomaendrıd, Blaha L. u. 6. sz.
Gyomaendrıd, Fı út 66. sz.
Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1. sz.
Gyomaendrıd, Mester u. 19. sz.
2./
A szociális ellátást biztosító intézmény alapításának ideje: 1993. május 01.
3./
Alapító szerv neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
4./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 853120
a SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, /TEÁOR szám: 853/ melybıl fı tevékenységként látja
el;
a.)
Szociális alapellátásból a
szociális étkeztetést /TEÁOR szám: 8532/
házi segítségnyújtást /TEÁOR szám: 8532/
b.)
Szakosított ellátást biztosít az
Idısek Otthonában /TEÁOR szám: 8531/
Idısek Klubjában /TEÁOR szám: 8532/
Fı tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége a
Munkahelyi /étkeztetés/ vendéglátás
/TEÁOR szám: 5551/
5./
Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
6./
Az Intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv. Önálló jogi személy.
A munkáltatói jogot az intézmény vezetıje gyakorolja.
7./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéséhez szükséges
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
Az ingatlanok helyrajzi szám szerint a következık:
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Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1. sz.
Hrsz: 278/2
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 3. sz.
Hrsz: 279
Gyomaendrıd, Blaha L. u. 6. sz.
Hrsz: 5041
Gyomaendrıd, Fı út 66. sz.
Hrsz: 6477
Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1. sz.
Hrsz: 8406
Gyomaendrıd, Mester u. 19. sz.
Hrsz: 7640
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még, az
intézménynél a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként
nem adhatja.
8./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét, nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki.
9./
Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejőleg,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület
278/1994. (XI.17.) KT. számú határozata,
153/1995. (VI.29.) KT. számú határozata,
216/1996. (VIII.29.) KT. számú határozata
hatályát veszti.
Határidı:1998. január 01.
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Felelıs:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1), (3) bekezdésében
foglaltak alapján, Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi
Bölcsıde alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint határozza meg:
1./ A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Bölcsıde
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
Jogelıdje: Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrıd
2./ Alapítás ideje: 1996. június 1.
3./ Alapító neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 853210
gyermekek bölcsıdei ellátása TEÁOR 8532
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bölcsıdei gyermekhotel
5./ Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
6./ Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó
szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. A részben önálló
intézmény vezetıje teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
7./ Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges
alábbi ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlan helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrıd Vásártéri ltp. Hrsz: 2924 a 2. sz. Napközi Otthonos óvodával és a
2.
sz. Általános Iskolával közös használatú osztatlan vagyon.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az
intézménynél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként
nem adhatja.
8./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét, nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki.
9./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejőleg,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület - 337/1996. (XI.28.)
számú határozata hatályát veszti.
Határidı: 1998. január 1.
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Felelıs:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget-fürdı alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT

a

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 88. §. (1), (2) bekezdésében, valamint a 89. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján
Liget-fürdı 363/1997. (X.22.) KT. számú határozattal megállapított alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint fogadja el.
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Költségvetési szerv neve:
Liget-fürdı
Székhelye:
5500 Gyomaendrıd, Erzsébet liget 2.
2./
Alapítás ideje:
1955.
3./
Alapító szerve:
Gyoma Község Tanácsa
4./
Létesítményei:
- 1. sz. Vízmőtelep
átvétel ideje: 1988.
- Kemping
létesítésének ideje:
1991.
5./
A fürdı az alábbi tevékenységet alapfeladatként látja el:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 930500
- tisztasági, strand és kemping szolgáltatás
TEÁOR szám: 9305 és 5523
- egyéb humán egészségügyi (szolgáltatás) ellátás
TEÁOR szám: 8514
6./
Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7./
Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó teljes jogkorő költségvetési szerv.
Költségvetését a felügyeleti szerv hagyja jóvá, pénzellátásáról a felügyeleti szerv
gondoskodik. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény önálló
jogi személy.
Költségvetésével önállóan gazdálkodik, vezetıje gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
8./
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 rendelkezésre állnak még az
intézménynél a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, amelyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként
nem adhatja.
9./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nevezi ki
nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejőleg,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület 363/1997. (X.22.) KT.
számú határozata hatályát veszti.
1./

Határidı: 1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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14/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon 341/1996. (XI.28.) KT. számú határozattal elfogadott és a 282/1997.
(IX.18.)
KT. számú határozattal módosított alapító okiratot módosítja, és a többször
módosítás
miatt egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és egyidejőleg a 341/1996. (XI.28.)
KT. számú, valamint a 282/1997. (IX.18.) KT. számú határozatait hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a Rózsahegyi
Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratát a következık szerint határozza
meg:
1830.
1./
Alapítás ideje:
2./
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
5502 Gyomaendrıd, Népliget u. 2. szám
Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:
Tornaterem
Gyomaendrıd, Deák F. u. 11. sz.
Speciális tagozat
Gyomaendrıd, Fı út 7. sz.
Diákotthon
Gyomaendrıd, Fı út 42. sz.
3./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 801110
TEÁOR: 8011 Alapfokú oktatás 10 évfolyammal,
Cigány etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatása,
Gyógypedagógiai oktatás - enyhén értelmi fogyatékos tanulók
alapfokú oktatása
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezıen biztosított órakerettel
láthatja el.
TEÁOR: 5524 Diákotthoni ellátás
TEÁOR: 5552 Közétkeztetés
TEÁOR: 9251 Iskolai és közkönyvtári tevékenység
4./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Egy részben önálló intézménnyel rendelkezik;
1. sz. Napközi Otthonos Óvoda
Gyomaendrıd, Selyem út 101.
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és
felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetıje az igazgató, aki képviseli az intézményt, és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
5./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
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Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A mőködéséhez szükséges
alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrıd, Népliget u. 2. sz.
Hrsz: 6241
Gyomaendrıd, Deák F. u. 11. sz.
Hrsz: 5008/1
Gyomaendrıd, Fı út 7. sz.
Hrsz: 5009
Gyomaendrıd, Fı út 42. sz.
Hrsz: 6312
Gyomaendrıd, Alkotmány út
Hrsz: 6238/4/5/6
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az
intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben
foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
6./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
7./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı: 1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. számú Általános Iskola 338/1996.
(XI.28.)
KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja. Egyidejőleg a 338/1996. (XI.28.) KT. számú határozatot
hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2. sz. Általános
Iskola alapító okiratát a következık szerint határozza meg:
1./

2./

Alapító szerv neve, alapítás ideje:
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
1952.
A költségvetési szerv neve, székhelye:
2. számú Általános Iskola
5500 Gyomaendrıd, Fı út 181.
Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:
Gyomaendrıd, Kisréti út 27. sz.
Gyomaendrıd, Hısök útja 45. sz.
Gyomaendrıd, Jókai út 6. sz.
Gyomaendrıd, Sallai u. 4. sz.
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Napközi konyha:
Gyomaendrıd, Kossuth út 3. sz.
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
3./
Az intézmény jogelıdje:
1995. augusztus 01-tıl az alapításig visszamenıleg a 109/1995. (V.31.) KT.
számú határozat szerint a volt 1. sz. Általános Iskola.
4./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 801110
TEÁOR 8011 Alapfokú oktatás 8 évfolyammal.
Közoktatási feladatait a közoktatási törvényben kötelezıen biztosított órakerettel
láthatja el.
TEÁOR 5552 Közétkeztetés
5./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Kettı, részben önálló intézménnyel rendelkezik:
2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
Gyomaendrıd, Kossuth út 7. sz.
Városi Zene- és Mővészeti Iskola
Gyomaendrıd, Rákóczi F. u. 19. sz.
Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és
felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetıje az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
6./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az
intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrıd, Hısök útja 45. sz.
Hrsz: 1591
Gyomaendrıd, Kisréti út 27. sz.
Hrsz: 338
Gyomaendrıd, Fı út 181. sz.
Hrsz: 72/2
Gyomaendrıd, Jókai út 6. sz.
Hrsz: 68
Gyomaendrıd, Sallai u. 4. sz.
Hrsz: 2020
Gyomaendrıd, Kossuth út 3. sz.
Hrsz: 6
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
Hrsz: 2924
(A Városi Bölcsıdével és a 2. sz. Napközi Otthonos Óvodával közös használatú
osztatlan vagyon.)
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az
intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
7./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
8./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
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Az intézmény igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján, és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı: 1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda
339/1996.
(XI.28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja. Egyidejőleg a 339/1996. (XI.28.) KT. számú határozatot
hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2. számú Napközi
Otthonos Óvoda alapító okiratát a következık szerint határozza meg:
1./

2./

3.

4./

5./

Alapító szerv neve, alapítás ideje:
Jókai út 4. szám alatti óvoda
Alapítás ideje: 1929.
Kisréti út 36. szám és Kossuth út 7. szám alatti óvodák
alapító szerve: Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
Alapítás ideje: 1951.
A költségvetési szerv neve, székhelye:
2. számú Napközi Otthonos Óvoda
5500 Gyomaendrıd, Kossuth út 7. szám
Tagintézményei:
5500 Gyomaendrıd, Jókai út 4. szám
5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
5500 Gyomaendrıd, Fı út 85. szám
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 801210
TEÁOR: 8012 Iskolás kor elıtti oktatás.
Az iskolai oktatást megelızı korú (három éves kortól) gyermekek nevelése,
iskolai
életre történı felkészítés
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Pénzügyi gazdálkodási feladatait a 2. számú Általános Iskola látja el gazdasági
szervezetével.
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Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és
felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetıje az óvodavezetı, aki képviseli az intézményt és az
intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
7./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges
alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrıd, Kossuth út 7. szám
Hrsz: 113
Gyomaendrıd, Jókai út 4. szám
Hrsz: 69
Gyomaendrıd, Fı út 85.
Hrsz: 3495
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
Hrsz: 2924
(A Városi Bölcsıdével és a 2. sz. Általános Iskolával közös használatú osztatlan
telek.)
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még, az
intézményben a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem
adhatja.
8./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
9./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı:1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti Iskola 100/1997.
(III.28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja. Egyidejőleg a 100/1997. (III.28.) KT. számú határozatot
hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a Városi Zene- és
Mővészeti Iskola alapító okiratát a következık szerint határozza meg:
1./

Alapító szerv neve, alapítás ideje:
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Gyomaendrıd Város Tanácsa, 1986.
2./
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Zene- és Mővészeti Iskola
5500 Gyomaendrıd, Rákóczi F. u. 19.
3./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 801120
TEÁOR: 8011 Alapfokú mővészeti oktatás
- zene oktatás
- táncmővészet - néptánc oktatás
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
4./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait a 2. számú Általános Iskola látja el gazdasági
szervezetével.
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és
felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetıje az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogot gyakorolja.
5./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges Gyomaendrıd, Rákóczi F. u. 19. szám, Hrsz: 171 - ingatlant a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az
intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben
foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
6./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
7./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı: 1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari
Szakképzı Iskola 202/1997. (VI.26.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát
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módosítja és egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és egyidejőleg a 202/1997. (VI.26.)
KT. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola alapító okiratát a következık szerint határozza
meg:
1./

Az alapító szerv neve, alapítás ideje:
Békés Megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
1966.
2./
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola
5500 Gyomaendrıd, Hısök útja 40. szám
Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei:
Oktatási épület:
Gyomaendrıd, Selyem út 124. sz.
Kollégiumi épületek: Gyomaendrıd, Fı út 222. sz.
Gyomaendrıd, Hısök útja 63. sz.
Ipari tanmőhely:
Gyomaendrıd, Fı út 81/2. sz.
1. sz. Tanüzem:
Gyomaendrıd, Dévaványai út
2. sz. Tanüzem:
Gyomaendrıd, Körösladányi út
3./
Általános jogutódja a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskolának.
4./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 802200
TEÁOR 8022 Mőszaki és egyéb szakmai középfokú oktatás
TEÁOR 0111 Gabonanövények, egyéb, máshová nem sorolt növények
termelése
TEÁOR 0112 Zöldségfélék, speciális kertészeti-, gyümölcs-, szılı- és
díszfaiskolai
termékek termelése
TEÁOR 5524 Kollégiumi ellátás
TEÁOR 5552 Közétkeztetés
TEÁOR 8011 Alapfokú oktatás
9-10 évfolyamok
TEÁOR 8042 Felnıtt és egyéb (máshová nem sorolt) oktatás
Kiegészítı tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
A dévaványai Önkormányzat Képviselı-testülete által alapított Dévaványa,
Széchenyi út 8. szám alatti kihelyezett tagozat szakmai felügyelete.
5./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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Az intézmény vezetıje az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
6,/
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az
intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrıd, Hısök útja 40.
Hrsz: 1602
Gyomaendrıd, Selyem út 124.
Hrsz: 3454
Gyomaendrıd, Fı út 222.
Hrsz: 1599
Gyomaendrıd, Hısök útja 63.
Hrsz: 1577
Gyomaendrıd, Fı út 81/2.
Hrsz: 6774
1. számú Tanüzem
Hrsz: 14702/1; 14703
2. számú Tanüzem
Hrsz: 0977/4
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még az
intézményben a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben
foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
7./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
8./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı:1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1998./I.29./Kt. számú határozata

és

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola és Kollégium a 281/1995. (X.26.) KT számú határozattal elfogadott
a 215/1996. (VIII.29.)KT számú határozattal módosított alapító okiratot módosítja és a
többszöri módosítás miatt egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és egyidejőleg a
281/1995. (X.26.) KT számú, valamint a 215/1996. (VIII.29.) KT számú határozatait
hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. - 90. §.-aiban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §.-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát a következık szerint
határozza
meg.
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1./

Alapító szerv neve, alapítás ideje:
Gyoma Nagyközségi Tanács, 1955
2./
Költségvetési szerv neve, székhelye:
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
5500 Gyomaendrıd, Hısök útja 43.
Az intézmény székhelyén kívül az alábbi helyeken mőködik:
Kollégiumi épületek: Gyomaendrıd, Hısök útja 39.
Gyomaendrıd, Hısök útja 41.
Tanbolt:
Gyomaendrıd, Hısök útja 43/1.
3./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 802100
TEÁOR 8021 Általános középfokú oktatás
Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása hat és négy évfolyammal
Közbiztonsági-rendészeti fakultáció
TEÁOR 8022 Mőszaki és egyéb szakmai középfokú oktatás
Középfokú képzési célú szakközépiskolai oktatás négy évfolyammal
Érettségit követıen technikus képzés:
- kereskedelmi (egy és két évfolyamos)
- idegenforgalmi (két évfolyamos)
- számítástechnikai programozó
TEÁOR 8042 Felnıtt és egyéb oktatás
Felnıttek szakközépiskolai oktatása három évfolyammal
TEÁOR 5524 Kollégiumi ellátás
TEÁOR 5552 Közétkeztetés
TEÁOR 5211 Élelmiszer jellegő, vegyes kiskereskedelem
Kiegészítı tevékenységként önköltséges képzést folytathat.
4./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Vállalkozási tevékenységet folytathat.
A kereskedelmi
tevékenység eredményét a kereskedelmi szakképzés
feltételeinek további kialakításához, illetve színvonalának emeléséhez használhatja fel
az
intézmény.
Az intézmény vezetıje az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
5./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges
alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott
ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hısök útja 39., 41., 43., Hrsz: 687
Hısök útja 43/1. szám Hrsz: 674
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül
rendelkezésre állnak még az
intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
6./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
7./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
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Az intézmény igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı
-testülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı: 1998. január 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda 342/1996.
(XI.28.) KT számú határozattal elfogadott alapító okiratot módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja és egyidejőleg a 342/1996. (XI.28.) KT számú
határozatát
hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. -90. §-aiban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az 1. sz. Napközi
Otthonos Óvoda alapító okiratát a következık szerint határozza meg.
Alapítás ideje: 1892
A költségvetési szerv neve, székhelye:
1. sz. Napközi Otthonos Óvoda
5502 Gyomaendrıd, Selyem út 101.
3./
Tagintézményei:
5502 Gyomaendrıd, Blaha út 8. sz.
5502 Gyomaendrıd, Szabadság út 6. sz.
5502 Gyomaendrıd, Polyákhalmi út 1. sz.
4./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 801210
TEÁOR 8012 Iskoláskor elıtti oktatás
Az iskolai oktatást megelızı korú (három éves kortól) gyermekek nevelése,
iskolai
életmódra történı felkészítése
etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése
5./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon látja el gazdasági
szervezetével.
1./
2./
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Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és
felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény vezetıje
az
óvodavezetı, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a
munkáltatói jogkört gyakorolja.
6./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges
alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi száma:
Selyem út 101. sz.
Hrsz: 5807/2
Blaha út 8. sz.
Hrsz: 5060
Polyákhalmi út 1. sz.
Hrsz: 8313/3
Szabadság út 6. sz.
Hrsz: 5350
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az
intézményben leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
7./
Az intézmény felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
8./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı: 1998. január 1.
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Felelıs:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Katona József Városi Mővelıdési
Központ
294/1995. (XI.30.) KT számú határozattal elfogadott és a 368/1996. (XII. 19.)
KT számú
határozattal módosított alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe
foglalva
elfogadja és egyidejőleg a 294/1995. (XI.30.) KT számú és a 368/1996.
(XII.19.) KT számú határozatait hatályon kívül helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §.-90. §.-aiban foglaltak szerint a Katona József Városi
Mővelıdési Központ alapító okiratát a következık szerint határozza meg:
1./
2./

Alapító szerv neve, alapítás ideje:
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1953.
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Katona József Városi Mővelıdési Központ
5500 Gyomaendrıd, Kossuth Lajos út 9. sz.
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3./

Jogelıdje:
Katona József Mővelıdési Központ
5500 Gyomaendrıd, Kossuth Lajos út 9. sz.
4./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 923410
TEÁOR 9234 Egyéb máshová nem sorolható szórakoztatás
- Mővelıdési Központok, házak tevékenysége
Az 1997. évi CXL. törvényben elıírt önkormányzati rendeletben meghatározott
közmővelıdési feladatok teljesítése.
5./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény vezetıje az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
6./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges
ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott
ingatlan
helyrajzi szám szerint:
- Gyomaendrıd, Kossuth Lajos út 9. sz.
Hrsz: 114
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az
intézményben nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben
foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
7./
Az intézmény fenntartója:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
8./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı:1998. január 1.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Könyvtár 218/1997. (IX.18.) KT
számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva
elfogadja és egyidejőleg a 218/1997. (IX.18.) KT számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. -90. §.-aiban foglaltak szerint a Városi Könyvtár
alapító okiratát a következık szerint határozza meg.
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1./

Alapító szerv neve, alapítás ideje:
Község Tanács Gyoma 1948
2./
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrıd, Kossuth Lajos út 50. sz.
3./
Jogelıdje:
Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
5502 Gyomaendrıd, Blaha út 21. sz.
4./
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 925110
TEÁOR 9251 Könyvtári tevékenység
5./
Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy.
Részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és
felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény vezetıje
az
igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a
munkáltatói jogkört gyakorolja.
6./
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges
Gyomaendrıd, Kossuth Lajos út 5. sz. Hrsz: 2424 ingatlant a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a csoportos
leltárkönyvben nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök
csoportjában nyilvántartott berendezések, melyeket szabadon használhat. Az intézmény
a
rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
7./
Az intézmény fenntartója:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
8./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot.
Határidı:1998. január 1.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
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az

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1), (3) bekezdésében
foglaltak alapján, Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását
alábbiak szerint határozza meg:
1./

2./
3./

4./
5./

6./
7./

8./

9./

10./

11./

A költségvetési szerv azonosító adatai:
Megnevezése:
Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye:
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. szám
Jogelıdje:
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. szám
Bankszámlaszáma: 11733120-15346614
Alapítás ideje:
1990. október 29., a 12/1990. (X.29.) KT. számú
határozat alapján
Felügyeleti szerve:
mint fenntartó és mőködtetı:
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
mint törvényességi ellenırzést gyakorló:
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Mőködésének idıtartama: meghatározatlan idı
Alapvetı szakágazati besorolás:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 751115
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége. A hivatal alaptevékenységeit az
SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.
A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Általános fogalmi adó alanyisága:
Adóalany, általános szabályok alapján.
Adószáma:
15346614-2-04
Szervezeti felépítése:
A Képviselı-testület által az SZMSZ 12. számú mellékletében meghatározott
szervezeti tagozódása szerinti.
Tevékenységi köre:
Az 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban foglaltak alapján a szakágazati besorolásban
is szereplı alaptevékenység.
Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló munkáltatói és bérgazdálkodási
jogkörrel rendelkezik.
A Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a hozzátartozó
Városi Sportcsarnok,
Városi Könyvtár,
Családsegítı Központ,
Városi Bölcsıde,
mint részben önálló szerv pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás
és felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza.
Rendelkezésre álló vagyon:
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12./

13./

Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a mőködéséhez szükséges
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott
vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont,
a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a
rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
A Polgármesteri Hivatal vezetıjének megbízása:
Az 1990. évi LXV. törvény 36. §. (1) bekezdése szerint határozatlan idıre nevezi
ki a Képviselı-testület pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelıen.
Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejőleg,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület
333/1996. (XI.28.) KT. számú határozata
287/1997. (IX.18.) KT. számú határozata
382/1997. (XI.27.) KT. számú határozata
hatályát veszti.
Határidı:1998. január 01.
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az "államháztartásról" szóló 1992. évi
XXXVIII.
törvény 90. §. (1) bekezdés c., pontjában foglaltaknak megfelelıen, 1998. február
1-i
hatállyal a Tourinform Iroda intézményt megszünteti.
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
1./ Az intézmény neve: Tourinform Iroda
2./ Székhelye: 5500 Gyomaendrıd, Fı út 173-179. sz.
3./ Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
4./ Megszüntetı szerv neve: Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
5./ Megszüntetett intézmény jogutódja:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete

és a

A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény megszüntetı okirat
megküldésével a TÁKISZ-t a törzskönyvi nyilvántartásból történı törlés érdekében
értesítse.
Az intézmény megszüntetésével egyidejőleg a 365/1996. (XII.19.) KT számú határozat
99/1997. (III.28.) KT számú határozat hatályát veszti.
Határidı: 1998. február 1.
Dr. Dávid Imre polgármester
Felelıs:
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napirendi pont
Települési folyékony hulladék közszolgáltatás megvalósítására pályázat kiírása

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Béla bizottsági elnököt néhány szóban
ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület az elmúlt
évben pályázatot írt ki a közszolgáltatás elvégzésre. A kiírt pályázatra két pályázat érkezett,
azonban formai és tartalmi okok miatt el kellett ıket utasítani. Szükség helyzetben a képviselıtestület az elmúlt ülésén döntött arról, hogy az újabb pályázat eredményének kihirdetéséig a
Gyomaszolg Kft. bízza meg a feladat ellátásával.
Jelen elıterjesztés az újbóli pályázati kiírást tartalmazza. A Városfenntartó és Környezetvédelmi
bizottság az anyagot megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek annak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet a város közigazgatási
területén végzendı, az ingatlan tulajdonosok által kötelezıen igénybe veendı települési folyékony hulladék közszolgáltatás útján történı összegyőjtésére illetve annak ártalmatlanító helyre való elszállítására.
Pályázati feltételek:
- 16/1996. /VII.15./ BM-KTM együttes rendeletében elıírt iskolai végzettség, jogi
személy esetén munkavégzési engedély, valamint az undort keltı anyagok szállítására
feljogosító vizsga igazolása
- 4/1984. /II.4./ ÉVM rendeletében szabályozott és elıírt feltételek megléte
érvényes vállalkozói igazolvány /egyéni vállalkozó / illetve cégbírósági bejegyzést igazoló okirat
- 30 napnál nem régebbi igazolás az adóhatóságoktól /TB, Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnokságától, önkormányzati helyi adóhatóság, APEH/, hogy adótartozása
nem áll fenn.
A pályázatnak tartalmaznia kell: ZÁRT BORÍTÉKBAN!
- szakhatósági engedélyeket, mőszaki feltételek meglétét igazoló hatósági igazolványokat
- a fenti igazolásokat a köztartozás mentességérıl
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- a pályázó ajánlatát, ajánlati kötöttségét, ami legalább 60 nap
- nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy telephelyén munkanapokon minimálisan kettı
óra idıtartamban ügyfélszolgálati irodát mőködtet
- elfogadó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatás díjtételeinek megállapítása /hatósági ár/ a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik, mely minden év március hó
30. napjáig kerül felülvizsgálatra.
Részletesen kidolgozott ajánlatot kell tenni arra, hogy:
- alkalmazni kívánt hatósági árról
a./
lakossági szennyvíz
....... Ft/m3 + ÁFA
b./
közületi szennyvíz
...... Ft/m3 + ÁFA
c./
árnyékszék, WC tisztítás
....... Ft/m3 + ÁFA
- garantált díj értéktartásának idıtartamáról / minimum 12 hónap /
Az Önkormányzat által kijelölt
ártalmatlanító hely:
Gyomaendrıd Város Szennyvíztisztító telep
Gyomaendrıd, Hrsz: 02238/2, 02238/3
Üzemeltetı:
Békés Megyei Vízmővek Vállalat
Közszolgáltatás kezdetének
idıpontja:
1998. április 1.
Idıtartama:
5 év
Pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 10.
Beérkezett pályázatok értékelésénél jelen vannak: pályázók, bíráló bizottság
Eredményhirdetés: a Képviselı-testület márciusi ülésén, de legkésıbb 60 napon belül
A pályázat elbírálásánál elınyt élveznek a helyi vállalkozások, több pályázó esetén árversenyre kerül sor az induló ár vonatkozásában.
Az érintettek a pályázatok értékelésének, valamint az eredményhirdetés idıpontjáról
értesítést kapnak. Pályázatokat zárt borítékban "TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY
HULLADÉK" jeligével ellátva, 1998. március 10-ig kell a település polgármesteréhez
benyújtani. A pályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolására Gurin László köztisztviselı készséggel áll rendelkezésükre.
Gyomaendrıd, 1998. ............ ....
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Határidı: 1998. február 5.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
napirendi pont
Gubucz József igazgató vezetıi pótlékának emelése
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a két szakképzı iskola
összevonásával az intézményvezetı irányító-szervezı feladata jelentısen megnövekedett, a
nagyobb alkalmazotti és tanulólétszám miatt indokolt lenne az igazgató vezetıi pótlékát
megemelni. A bizottság a mindenkori pótlékalap 300 %-ban javasolja a vezetıi pótlékot
megállapítani 1998. február 1. napjától.
Kérte a képviselı-testületet támogassák a bizottság javaslatát.
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A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kjt. 70. § /2/ bekezdése alapján Gubucz
József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola - igazgatójának
vezetıi pótlékát
1998. február hó 1. napjától a mindenkori pótlékalap 300 %-ban
állapítja meg. A
vezetıi pótlék emelésébıl adódó költségnövekedést az intézmény saját
költségvetésébıl
fedezi.
Határidı: 1998. Február 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
napirendi pont
Pályázati kiírás a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola igazgatói állására
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a iskola igazgatójának ez év júliusában le jár az
igazgató megbízása, így a törvényi rendelkezésnek megfelelıen az iskola igazgatói állására ki
kell írni a pályázatot.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket vita nélkül döntsenek a bizottság javaslatáról.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1992. Évi XXXIII. tv. 23. § /2/ bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola igazgatói állására.
A megbízás 5 évre szól - 1998. augusztus 1-tıl 2003. augusztus 31-ig. A megbízás
feltételei az 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-a alapján. Vezetıi pótlék: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
- a pályázó szakmai életrajzát
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot
- a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket
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A pályázat benyújtásának határideje: a Mővelıdési Közlönyben történı megjelenést
követı 30 nap.
A pályázatot Gyomaendrıd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
címre kérjük eljuttatni.
Határidı: azonnal
napirendi pont
Bela Imréné bölcsıde vezetı vezetıi megbízatásának meghosszabbítása

Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a Humánpolitikai Bizottság által
megtárgyalt és elfogadásra javasolt elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül 18 igen szavazattal az elıterjesztést elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Bela Imréné bölcsıde vezetı vezetıi megbízását a bölcsıde mőködtetési formájának eldöntéséig változatlan feltételek mellett
meghosszabbítja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
napirendi pont
Dr. Csorba Csaba jegyzı személyi illetmény megállapítására javaslat tétel
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának
elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes az elmúlt évben a tisztségviselık
költségtérítésének megszüntetése miatti bérkompenzáció érdekében a testület olyan döntést
hozott, miszerint a jegyzı illetményének rendezésére a jogi egyetem sikeres elvégzése után
térnek vissza. A jegyzı úr az elmúlt év októberében az egyetemet sikeresen elvégezte.
A köztisztviselıi törvény értelmében a jegyzı 110.500 Ft alapilletményben részesülhet, tekintettel azonban az eddig végzett munkájára, illetve honorálva az egyetem elvégzését a bizottság
,egyetértésben az Ügyrendi és Jogi bizottsággal 130.000 Ft-ban javasolja a személyi illetmény
megállapítását.
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a környezı településeken a polgármester fizetésének 85 %-a a jegyzık személyi illetménye.
Megítélése szerint amit a lehetıség ad, és azt amit a képviselı-testület elvár azt a jegyzı úr
biztosítja a város mőködése érdekében. Az ügyfélfogadás, a város lakosságával való együttmőködése jól mőködik. A maga részérıl megalapozottnak tartotta a 130.000 Ft személyi illetményt, amelyrıl természetesen a testületnek kell dönteni.
Véleménye szerint a jövıben is meg tud felelni annak az elvárásnak amit a képviselı-testület
és a lakosság támaszt vele szemben.
Hanyecz Margit képviselı gratulált a jegyzı úrnak az egyetem sikeres elvégzéséért. Kérte,
hogy a város érdekében igyekezzen minél többet tenni, a lakosság érdekeit próbálja a város
érdekével összehangolni.
Dávid István képviselı a maga részérıl számított arra, hogy a tisztségviselıi illetmény rendezésével a képviselık tisztelet díja is rendezésre kerül. Sajnálatos módon ezt a költségvetési
koncepció nem tartalmazta.
Megkérdezte, van e mód és lehetıség arra, hogy az inflációval arányosan rendezzék a képviselıi tisztelet díjakat. Tudomása szerint a környezı településeken ez megtörtént.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az elhangzottakra elmondta, nagyon sok településen a
köztisztviselık illetményének 50 %-a képviselıi tisztelet díj alapösszege, amely lényegesen
alacsonyabb a településünk képviselıinek tisztelet díjától.
Természetesen amennyiben a képviselı-testület úgy gondolja, ezt a kérdést napirendre lehet
tőzni.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl nagyon örül és szívesen fogadja a jelenlegi összegő tiszteletdíjat, annál is inkább mert ezt a tisztséget nem a pénzért vállalták el.
Katona Lajos bizottsági elnök meggyızıdése szerint ismerve, hogy más településeken menynyi a tisztelet díj összege, nem biztos, hogy jót tennének azzal, ha most emelnének. Érzése
szerint nem biztos, hogy rászolgáltak erre.
A maga részérıl nem javasolta a tisztelet díj emelését.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a jegyzı illetmény emelésére vonatkozó javaslatnak az elfogadását. Véleménye szerint a hivatal vezetést jó koordinálja, a szakmai munkája jó.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre javasolta a képviselıknek elsıként arról döntsenek, a következı bizottsági üléseken foglalkozzanak e a képviselıi tisztelet díjak emelésével.
A képviselı-testület a javaslatot 1 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a képviselı-testület nem támogatja a képviselıi tisztelet díjak emelését.
Ezt követıen kérte a képviselıket, hogy a jegyzı úr személyi illetményének emelésére vonatkozó javaslatról hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Csorba Csaba jegyzı személyi illetményét 1998. január 1. napjától havi 130.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidı: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyzı megköszönte a képviselı-testületnek az illetményének rendezését,
valamint azt a segítséget és támogatást amit az egyetem elvégzéséhez kapott.
napirendi pont
A mezıtúri Városi Kórház támogatási kérelme
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Kórház rendelıintézete kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy 700.000 Ft -al támogassa a szubintenzív betegellátó részlegnek a kialakítását.
A témát bizottság megtárgyalta és úgy foglalt állást, hogy nem támogatják a Kórház kérelmét,
elsısorban mivel erre a költségvetési fedezet nem biztosított, másodsorban városunk lakosságának ellátása Békéscsabán vagy Gyulán történik.
Véleményük szerint az önkormányzatnak elsısorban a városi egészségügynél megoldandó
feladatokat kell finanszírozni.
Dávid István képviselı, nem értett egyet a bizottság véleményével, szerinte a kért támogatás
biztosításával az emberi élet megmentésére adnának lehetıséget, hiszen Mezıtúr még is csak
közelebb van Gyomaendrıdhöz, mint Békéscsaba, vagy Gyula. Egy sürgıs esetben a távolság
egyáltalán nem mindegy. Ugyanakkor nem kellene elfelejteni, hogy annak idején az Endrıdi
Tanács bizonyos összeggel támogatta a mezıtúri Kórház tatarozását, aminek fejében a kórház
valamennyi osztályán két ágyat biztosított az endrıdi betegeket részére.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint nem a miatt fog esetleg a mezıtúri Kórház hátrányos helyzetbe kerülni, hogy az önkormányzatunktól a kért támogatást nem kapja meg.
Sajnos ma már országos probléma, hogy Kórházakat zárnak be, tesznek tönkre pénzhiányra
hivatkozva.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, egyenlıre kérdéses a mezıtúri Kórház sorsa, nem
lehet tudni, hogy megmarad e vagy nem. Véleménye szerint amennyiben rendezıdik a sorsa,
és hosszabb távon biztosítottnak látszik a megmaradása, úgy támogatás kérdésére vissza lehet
térni.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 16 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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30/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a költségvetési fedezet hiánya miatt a mezıtúri Városi Kórház létrehozandó szubintenzív osztály kialakításhoz anyagi támogatást
nem nyújt.
Határidı: azonnal
napirendi pont
A gyomaendrıdi Mentıállomás bıvítéséhez hozzájárulása

Katona Lajos bizottsági elnöke elmondta, az Országos Mentıszolgálat Békés Megyei Mentıszervezete kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a mentıállomáson tervezett garázs
kialakításához 500.000 Ft-al járuljon hozzá. A garázs kialakítására azért van szükség mert a
kapacitás bıvítés miatt kapott MERCEDES típusú mentıautó- amely mindenképpen a mentı
állátás színvonalának növelését eredményezi - nem fér be a jelenlegi garázskapukon.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolta 250.000 Ft összegő támogatás biztosítását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, javasolta a képviselıknek az
elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Országos Mentıszolgálat Békés Megyei
Mentıszervezete részére, a gyomaendrıdi Mentıszolgálatnál történı garázs kialakítási
munkálatokhoz 250.000 Ft összegő önkormányzati támogatást nyújt.
Határidı: 1998. május 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
napirendi pont
Gyepmesteri telep üzemeltetése
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a gyepmesteri telep üzemeltetését amely kötelezıen ellátandó feladata az önkormányzatnak - 1996. január 1-tıl a Gyomaszolg
Kft végzi az önkormányzat megbízásából. Ez év elején a Kft. írásos tájékoztatást adott a telep
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üzemeltetésérıl, felvázolta az üzemeltetéssel kapcsolatos problémákat, kimutatást készített a
költségek és az árbevételek alakulásáról. Mint látható ez a tevékenység mind a két évben veszteséggel zárult. A kiszállított hullák és hulladék befogadásából keletkezett árbevétel a költségeket nem fedezte, annál is inkább mivel a lakossági állati hulladékok elhelyezéséért nem kell
fizetni.
Tekintettel arra, hogy a gyepmesteri telepet az önkormányzatnak kötelezıen fent kell tartani,
az üzemeltetéssel kapcsolatos veszteséget fel kell, hogy vállalja. A Kft-vel történt szóbeli
megállapodás alapján javaslat született arra, hogy az önkormányzat vállalja, évente két alkalommal a féléves zárást követıen a bevétel és a kiadás közötti hiányt kiegyenlíti a Kft-nek.
Czibulka György képviselı a maga részérıl javasolta a bizottság által javasoltak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, hogy a lakosság által kiszállított állati hullák
vonatkozásában csak a hatósági állatorvosi igazolással ellátott számla értékét térítik meg a
Kft-nek.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete szerzıdésben rögzített kötelezettséget vállal
arra, hogy a Gyomaszolg Kft, mint a Gyepmesteri telep üzemeltetıjének évente két alkalommal a féléves zárást követıen a bevétel, illetve kiadás között képzıdı hiányt kiegyenlíti minden év június hó 30. napjáig, illetve minden év január hó 30. napjáig.
Határidı: 1998. január 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
napirendi pont
Céltámogatási pályázat benyújtása szennyvízcsatorna fejlesztésre
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalására megjelent Mochnács
Pál urat a Békés Mérnök Kft. ügyvezetıjét, majd felkérte néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Mochnács Pál ügyvezetı elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület a decemberi ülésén
döntött arról, hogy a városi szennyvízrendszer bıvítésének tervezésével a Békés Mérnök Kft-t
bízza meg. A döntésnek megfelelıen a tervezési munkálatokat megkezdték, és elsıként felülvizsgálták a még kiépítésre váró csatornahálózatnak a jelenleg mőködı rendszerre történı
rákapcsolási lehetıségét. A vizsgálat igazolja, hogy a még nem csatornázott területek rácsatlakoztathatók a hálózatra.
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A csatornahálózat kiépítése a város egész területén két ütemben történne. A II. ütem az önkormányzat által korábban megterveztetett jelenleg mőködı rendszernek a bıvítését jelentené,
amelynek megvalósításához az önkormányzat vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.
A III. ütem a megtervezendı további szennyvíz csatorna hálózatot jelenti, amelyre a terveket a
Kft. elkészítette, és az illetékes hatóságok felé benyújtotta a vízjogi létesítési engedély kérelmet.
A tervezett beruházással mintegy 47.612 e fm hálózat kiépítésére kerülne sor, amelynek bekerülési költsége figyelembe véve a KHVM által erre az évre meghatározott fajlagos költségeket 1.538.623 e Ft. A II. ütem munkái 723.724 e Ft, a III. ütem munkái 815.199 e Ft.
A beruházás megvalósítására állami támogatást lehet igénybe venni céltámogatási pályázat
benyújtásával. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl szóló tv. alapján a céltámogatások tekintetében a támogatottság 30 %-os. A céltámogatási pályázat benyújtásának határideje február 2.
Itt kívánta megjegyezni, hogy 1999-tıl tárgyi beruházásra úgy lehet céltámogatást benyújtani,
ha az önkormányzat garantálja az ingatlanok 60 %-os arányú hálózatra történı rákötését.
Az állami támogatás mellet a beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzati saját erı
csökkentésére különbözı állami pénzalapok felé nyújthatnak be pályázatokat.
A Központi Környezetvédelmi Alaptól 30 %, Vízügyi Alaptól 10 %, Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 40 %-os támogatottságot lehet elérni. Ezen túlmenıen számítani lehet még
az érintett lakosság anyagi hozzájárulására, - társulati úton, vagy közmőfejlesztési hozzájárulásként - valamint az üzemeltetı szervezet támogatására is.
A beruházás megvalósítását úgy lenne célszerő ütemezni, hogy az össz beruházási költség
1998. 5 %, 1999. 35 %, 2000. 40 % és 2001. 20 %-ban jelenne meg.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd elmondta, bízik abban, hogy az önkormányzati saját erıs rész csökkentésére a különbözı alapokhoz benyújtott
pályázatokon sikerül nyerni. A lakosság anyagi hozzájárulására mintegy 20-25 %-ban lehet
számítani, illetve lehetıség van bizonyos külföldi támogatásokra történı pályázatok benyújtására is.
Kétségtelenül igen magas összeg, amelyrıl dönteni kell a testületnek, de ezt fel kell vállalni a
városnak, annál is inkább mert ez a beruházás 150 fı munkanélküli folyamatos foglalkoztatását tenné lehetıvé.
Természetesen erre hitelt nem vehet fel a város, a beruházást olyan ütemben kell végezni,
hogy a megkezdett szakasz befejezıdjön és mőködjön.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, valóban ijesztı a bekerülési összeg nagysága, de ha
optimista akar lenne, azt kell mondja, ebbe bele kell vágni a városnak, hiszen ezáltal további
lépéseket tehet a fejlıdés irányába, egy fejlettebb infrastruktúrával nagyobb az esélye esetleges külföldi tıke idecsalogatására is.
A maga részérıl azzal a feltétellel támogatta a beruházást, hogy erre hitelt nem vehet fel az
önkormányzat és idıközben nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy muszáj legyen befejezni,
megtudjanak állni, ha a források nem úgy jönnek össze mint számították.
/ Dr. Szendrei Éva képviselı távozott az ülésrıl a jelenlévık száma 17 fı. /
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok véleménye szerint az egészséges ivóvíz és a szennyvíz
hálózat megléte fontos feltétele a város fejlıdésének. Aggályát fejezte ki a lakosság teherbíró
képességének vonatkozásában.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a város infrastruktúrájának fejlıdése érdekében a beruházást fel kell vállalni a városnak.
Nem kevés a lakosságra háruló anyagi hozzájárulás mértéke sem, de ezeken lehet enyhíteni
különbözı banki hitelkonstrukciók biztosításával, ugyanakkor nagy felelıssége a sajtónak is
hiszen nem mindegy hogyan “ tálalja” a lakosság felé ennek a beruházásnak a fontosságát,
sokat jelent a lakosság megnyerése érdekében.
A maga részérıl támogatta a céltámogatási pályázat benyújtását.
Dr. Dávid Imre polgármester a téma lezárásaként arra kérte a képviselıket hozzák meg döntésüket az anyaggal kapcsolatban.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a város csatornahálózat II-III. ütem
fejlesztési munkáinak 1998. évi beindításával. A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében céltámogatási és egyéb elkülönített
állami pénzalapok felé pályázatokat nyújt be.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedésekre, illetve a benyújtandó pályázatok aláírására.
Határidı: pályázati kiírásoknak megfelelıen
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Gyomaendrıd Város II. és III. ütemő szennyvíz-csatornázási munkáinak céltámogatással megvalósuló 1.538.623 ezer
forint összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület saját forrásként 1.077.036 ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. napirendi pont
Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó Póhalmi bekötı út pályázati úton való megépítése
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau Józsefet a Hivatal Mőszaki csoportjának vezetıjét
néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Rau József a mőszaki osztály vezetıje elmondta, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Földmővelésügyi
Minisztérium 1997. december 15-én pályázatot hirdetett az önkormányzati törzsvagyonhoz
tartozó bekötı utak építésére 1998. január 31-i benyújtási határidıvel.
A Póhalmi út építésére az út környezetében gazdálkodók anyagi támogatás és természetbeni
hozzájárulás felajánlásával kérelmet nyújtottak be. 1998. január 8-án tartott egyeztetés alapján
kérték, hogy az út építésére a pályázatot az önkormányzat nyújtsa be, mivel csak az önkormányzat nyújthat be pályázatot 1998-ban egy létesítmény építésére, egy alkalommal.
A pályázati kiírás értelmében a nettó építési költség 20 %-át és az ÁFA költségét a pályázónak
kell biztosítani. Ezeket a költségeket a térségben gazdálkodók vállalták. A 7,9 km hosszúságú
bekötıút jelenleg közlekedésre alkalmatlan. A gazdálkodók által vállalt kötelezettségek alapján az út építése az önkormányzatnak anyagi megterhelést nem jelent.
Az út építését két ütemben lehet és célszerő megvalósítani. Az I. ütem megvalósításának határideje 1998. október 31. Az I. ütem megvalósítási költsége az elıterjesztésben leírtak szerint alakul. Az I. ütem 4500 fm, 4 m széles út építését teszi lehetıvé, mely a dévaványai úttól
a Telek Major déli oldalán lévı bejáratig épül meg, a kialakult birtokviszonyoknak megfelelıen megtervezett 16 db sárrázóval, illetve bejáróval. A rendezetlen tulajdonviszonyok miatt az
I. ütemben a sárrázókat és bejárókat nem építik meg. A pályázat ezen építési munkákat nem
tartalmazza. Az ott gazdálkodók 7 m Ft saját erı és 7 m Ft ÁFA befizetésével kívánják a pályázat benyújtását elısegíteni.
A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselı-testület azon nyilatkozata, hogy egyetért a
pályázatban megfogalmazott út építésével és a gazdálkodók által vállalt természetbeni hozzájárulás mértékéig, valamint az ÁFA teljes összegéig kötelezettséget vállal.
Dr. Dávid Imre polgármester formailag, szakmailag egyaránt jónak tartotta a pályázatot, és
támogatta. Az útra nagyon ráfér a felújítás, mivel a 70-es években volt utoljára rendbe téve.
Lehetıség szerint meg kell próbálni a Területfejlesztési Tanács támogatására is pályázatot
benyújtani.
Katona Lajos bizottsági elnök szintén támogatta a pályázat benyújtását annál is inkább,
mivel az önkormányzatnak nem jelent anyagi kiadást.
Fontosnak tartotta tisztázni, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázat csak
erre a célra használható támogatást jelent-e.
Rau József csoportvezetı elmondta, a 7 m Ft-os saját erı, ami a szállítási tevekénységbıl
adódik, abban nyilvánul meg, hogy elhozza a kohósalakot, lebillenti, ill. az építés során feleslegessé vált földet felrakják az autóra és elszállítják. Ez akár milyen “ vékonyan “ számolják is
több mint 7 millió forintba kerül, azonban a cél az volt, hogy olyan nagyságrendben vállalják
a természetbeni hozzájárulást, amelyet el is tudnak majd végezni.
A felmerült kérdésre válaszolva elmondta, a pályázati kiírás tartalmazza azt a lehetıséget,
hogy amennyiben forráshiánnyal küszködik a beruházás, lehetıség van külsı támogatás
igénybevételére. pl.: Területfejlesztési alapból, amely csak célzottan erre a beruházásra lenne
felhasználható.
A beruházás csak abban az esetben valósulhat meg, ha azok a pénzügyi feltételek, amelyek a
vállalkozók részérıl kötelezıek, biztosítottak. Ha ez az összeg nem jön össze, a pályázat nem
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lesz meghirdetve, hiszen a beruházás megvalósításának szigorú szabályai vannak/ közbeszerzési eljárás keretén belül lehet megvalósítani /.
A pályázati kiírás lehetıséget ad arra, hogy a nyeréstıl számított 60 napon belül a hiányzó
forrást beszerezzék, és hozzákezdjenek a megvalósításhoz.
Tótka Sándor képviselı elmondta, hogy kb.: 20 érintett vállalkozó aki vállalta a költségek
biztosítását. Az út megvalósítása nagyon hasznos lenne, mivel a környezetében lévı területek
szinte megközelíthetetlenek.
Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra a Póhalmi bekötı út megvalósítására a pályázat
benyújtását.
Dr. Dávid Imre polgármester bízik abban, hogy a hiányzó 28 m Ft-ot sikerül megszereznie a
városnak, és némi segítséggel sikerül megvalósítani az út megépítését.
Felkérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban leírtakkal, úgy azt
fogadják el.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1998./ I. 29./ Kt. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó
Póhalmi bekötı út I. ütemének építésére pályázatot nyújt be.
A beruházás bekerülési költsége bruttó 42.000.000 Ft.
A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges 20 %-os saját erıt 7.000.000 Ft értékben
természetbeni hozzájárulással, míg a 7.000.000 Ft ÁFA-t az 1998. évi költségvetésébıl
biztosítja.
Határidı: 1998. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Balázs Imre és Dávid István távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 15 fı. /
21. napirendi pont
Kirendeltség épülete nyugati szárnyának értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Dr. Valah Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
épület értékesítésére kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, amelyet a pályázat értékelésére
létrehozott Ad-Hoc bizottság egyhangúlag érvényesnek minısített.
A képviselı-testület szakbizottságai a témát megtárgyalták és egybehangzóan úgy foglaltak
állást, hogy amennyiben az önkormányzat nem tud üzemeltetni egy épületet, ami helyi építészeti jelentısséggel bír, akkor ha van aki vállalja, hogy azt eredeti állapotába helyezi és felújítja, akkor oda kell neki adni.
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Jelen esetben nem az a haszna a városnak, hogy minél magasabb bérleti díjat tudjon beszedni,
hanem az, hogy a környezet nem romlik és ez az építészeti érték a jelenlegi helyén megmarad,
és díszíti a városképet.
Javasolta a képviselıknek, hogy az elıterjesztésben leírtak szerint támogassák az épület értékesítését.
Császárné Gyuricza Éva a Városunk címő lap szerkesztısége részérıl minimálisnak tartotta
az épület eladási árát, mely 400 e Ft, igaz az önkormányzatnak sokat jelent az a 6-7 m Ft, amit
a felújítással megspóroltak az értékesítés által.
Kérdése, hogy a 400 e Ft eladási árhoz mekkora telekrész tartozik., és a két Kft-nek mennyi
egyenként a törzstıkéje?
/ Balázs Imre és Dávid István képviselı visszaérkezett a jelenlévık száma 17 fı. /
Hanyecz Margit képviselı ismételten hangsúlyozta, hogy nem kell a városnak az épületektıl
minden áron megszabadulni, más módon is lehetne hasznosítani úgy, hogy megmaradjanak az
önkormányzat tulajdonában.
Dávid István képviselı az endrıdi lakosság kérelmét tolmácsolta a Képviselı-testületnek a
"Kirendeltség" épületével kapcsolatban, mely szerint akadályozzák meg azt, hogy az épület
magántulajdonba kerüljön. A város érdekeit kell szem elıtt tartani.
Czibulka György képviselı hangsúlyozta, tudomásul kell venni, hogy a városnak nem lesz 7
m forintja az épület felújítására.. Nem leszünk szegényebbek azzal, ha eladjuk az épületet,
hiszen az megmarad a város területén. Bár az eladási árat kissé alacsonynak tartotta, de ettıl
függetlenül javasolta az épület értékesítését.
Balázs Imre képviselı egyetért az épület eladásával, és ezáltal felújításával, hiszen az épület,
mint mőemlék megmaradhat az unokáknak is.
Várfi András alpolgármester elmondta, hogy az épület állaga nagyon rossz, valóban több m
Ft ráfordítást igényel.
Figyelembe kell venni, hogy vidéken mások a vállalkozói szokások, ragaszkodnak a tulajdonjoghoz, csak úgy hajlandóak költeni az épületre, bérleti formában erre nem lett volna jelentkezı. Az eladási árat szintén kevésnek találta, de úgy látta, hogy hasznos dologra adják oda az
épületet, - Kisréti Vadásztársaságnak /Gyomaendrıd/, és az ANIPHARMA Kft-nek
/Békéscsaba/ állatpatikának .
Csényi István vagyongazdálkodási ügyintézı az elhangzottakra reagálva elmondta, a hasznosítható terület 356,6 m2, a komplexumhoz a raktárt is beleszámítva 707 m2 az épület összterülete. Pontosításként elmondta, az elhangzott 7-8 millió forint csak az épület életveszélyes
állapotának megszüntetésére lenne elegendı, 20-25 millió forintot kellene az épület felújítására fordítani ahhoz, hogy használható állapotba kerüljön.
A terület megosztása még folyamatban van.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Kft-k törzstıkéjére pillanatnyilag nem tudnak választ adni, ha 1999. december 31-ig nincs kész az épület, akkor minden befektetett pénzösszeg
elveszik.
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Császárné Gyuricza Éva szerint ez az alacsony eladási ár az önkormányzat költségvetésében semmit sem jelent, ezért célszerőnek tartja, hogy az - önkormányzat legyen tulajdonos
ebben a két Kft-ben 200-200.000 Ft-al.
A városnak mindent el kellett volna követni azért, hogy a település legrégibb épülete az önkormányzat tulajdonában maradjon.
Dr. Csorba Csaba jegyzı pontosításként hozzátette, abban az esetben, ha az önkormányzat
tulajdonosa a Kft-nek, vagy tulajdonos társ a Kft-n belül, igazán nem jut lépéselınyhöz. Jelen
helyzetben az önkormányzat elıvásárlási jogának kikötése az amivel ez biztosítható.
Abban az esetben, ha a tulajdonosok ezt az épületet értékesíteni akarják, úgy az önkormányzat
élhet az elıvásárlási jogával, és ha funkciót talál az épületre minden további nélkül vissza
tudja vásárolni.
Mint azt az alpolgármester úr is elmondta a vállalkozók csak úgy hajlandók az épületre költeni, ha az a tulajdonukban van. Bérleti jogviszonnyal a felújításhoz pénzintézeti hitelfelvétel
nem volna lehetséges számukra.
Dávid István képviselı hiányolja az érintettek jelenlétét.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a vásárlók elızetesen jelezték, hogy a képviselıtestület mai ülésén nem tudnak részt venni.
Czibulka György képviselı elmondta, visszavásárlási jog kikötése komoly garanciákat jelent
az önkormányzat számára, hiszen ha a vevı 1999. december 31-ig nem végzi el a szükséges
munkálatokat, akkor az önkormányzat az eladási áron vásárolja vissza az épületet.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint tisztázni kell, hogy mit szeretne az önkormányzat - meggazdagodni ebbıl az épületbıl vagy, hogy az megmaradjon a helyén. Bár
mennyiért adnák az épület lebontott helyét az nem fog érni annyit, mint ha felújításra kerül.
A felújításra jelen helyzetben az önkormányzat nem vállalkozhat, így csak egy út van az épület hasznosításra, az értékesítés.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, ha mindenáron az értékesítést támogatják, még sem
lehetnek annyira nagylelkőek, hogy majdnem ingyen adják oda az épületet.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, amikor arról beszélnek, hogy mit ér egy épület,
akkor arra a következtetésre kell hogy jussunk, annyit ér, amennyit adnak érte. Mivel egy pályázó volt, nem jelentett problémát, hogy kinek a tulajdonába kerüljön. Csak azok az épületek
kerülnek eladásra, amelyek funkció nélküliek. Bizonyos feltételekkel kerülnek értékesítésre,
és attól függetlenül, hogy nem az önkormányzat tulajdonában vannak, szépítik a város képét.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/1998./I.29./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó
6291 hrsz alatt lévı Gyomaendrıd, Fı út 2. alatti Polgármesteri Hivatal Kirendeltség
épület nyugati szárnyát értékesíti az ANIPHARMA Kft / Békéscsaba / és a Kisréti Vadásztársaság / Gyomaendrıd / részére a pályázati feltételekben meghatározottak szerint a vevık által felajánlott 200-200.000 Ft + ÁFA összegben.
Határidı: 1998. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirendi pont
Folyamatban lévı vagyoni ügyek, pályázatok

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a pályázatok elbírálására létrehozott AdHoc bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét, álláspontját.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az Apolló Mozi üzemeltetésére kiírt pályázatra
három pályázat érkezett be: elsı helyen a Hi-To-Mo-Vill Kft /Békés/, második helyen
Békésiné Boldizsár Ella /Békéscsaba/, harmadik helyen Hanyecz Miklós /Gyomaendrıd/.
Alapvetıen az elsı két pályázat volt az amelyet érdemi megtárgyalásra alkalmasnak ítélt a
bizottság. A Hi-To-Mo-Vill Kft plusz dolgokat vállalt fel, de a bizottságnak voltak némi fenntartási ezekkel kapcsolatban. Ezeknek a fenntartásoknak hangot is adtak, és szerették volna, ha
bizonyos garanciális dolgok a szerzıdésbe beépítésre kerülnek, azonban a szerzıdés kötéskör
a Kft. ezeket nem vállalta fel, így
a szerzıdéskötés meghiúsult. Ennek megfelelıen a második helyre javasolt pályázat lépett elı,
és Békésiné Boldizsár Ellával történt meg a szerzıdéskötés, melynek értelmében 1998. február 01-tıl ı az Apolló Mozi üzemeltetıje.
2./ Az orvosi rendelık címő pályázatra egyetlen pályázat érkezett be, Tímár Andrásné részérıl, aki -egy igényesen kialakított vendéglátó ipari- egységet szeretne üzemeltetni. Elsı alkalommal a pályázó 750.000 Ft vételárat ajánlott fel, / ÁFA -val együtt / ezt azonban a bizottság
kevésnek tartotta, így felkérte a Polgármester urat, folytasson tárgyalást a pályázóval magasabb vételár meghatározása céljából. A tárgyalás eredményeként 1.500.000 Ft vételárat ajánlott a pályázó. A pályázatban leírt elképzelést a bizottság jónak tartotta, bár lehet, hogy a vételár még így is kevés, de mivel csak ez az egy pályázat érkezett, ezért az árért oda kellene
adni, mert többet veszít a város, ha az épület üresen áll, az állaga még inkább tönkre fog menni.
3,/ A MEDOSZ székház értékesítésére beérkezett pályázatokat az Ad-Hoc Bizottság az alacsony vételárak miatt nem fogadta el, új pályázat kiírását tartotta szükségesnek.
A Tourinform Iroda üzemeltetésével kapcsolatban a képviselı-testület decemberi ülésén hozott döntése értelmében, a polgármester urat hatalmazta fel a szerzıdés megkötésére az Iroda
vállalkozásban történı üzemeltetésére. Ennek eredményét a polgármester úr ismerteti.
Az Ad-hoc bizottság nevében arra kérte a képviselıket, lehetıség szerint fogadják el a bizottság javaslatát.
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Dr. Dávid Imre a polgármester hatáskörébe átadott pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy
a Tourinform Irodával kapcsolatban utólagosan érkezett egy pályázat, melyben semminemő
összeg nem szerepelt, ezt a pályázatot Gombkötıné adta be - Horgászparadicsom - címen.
A pályázati kiírásról szóló anyagot megküldte Dr. Gellai Imre úrnak, aki ígéretet tett arra,
hogy megpróbálja az irodát kiajánlani, de visszajelzés a mai napig nem érkezett.
Végül a bérleti szerzıdés a korábban érvénytelen pályázatot benyújtó Rekline Stúdió Egyéni
Céggel került megkötésre. A szerzıdés február 1-tıl kezdıdıen 5 éves idıtartamra szól, évi
1250 Ft bérleti díj meghatározással. A bérlı a szerzıdés szereplı feltételeket elfogadta a
nyelvvizsga kivételével. Illetve segítségként kérte, hogy az idegenforgalmi szezon idejére az
önkormányzat vállalja egy fı dolgozó alkalmazásának bérköltségeit. Az ott lévı bútorokra
nem tartott igényt, így üresen került a helyiség átadásra.
A felhagyott vasúti pályatest értékesítésével kapcsolatban elmondta, hogy az elıkészítés megtörtént, mely 9.9748 m2 területre vonatkozik. A pályázat beadásának határideje 1998. február
15-e volt, a jelentkezık számáról egyenlıre nincsenek információi. Csényi István elmondta,
hogy egy érdeklıdı volt, de ott is félreértésbıl adódtak a gondok, mivel még mőködı vasúti
pályára gondolt az érdeklıdı.
Harmadikként a "vitatott földek" kérdését illetıen a Békés Megyei Bíróság meghozta ítéletét
- mely még nem jogerıs - melynek értelmében a fölterület az önkormányzat tulajdonába került, de ismeretei szerint az Kárrendezési Hivatal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsıbb Bírósághoz, amelynek döntése elhúzódhat májusig. Amennyiben a Legfelsıbb Bíróság
nem a városnak ítéli a földet, hanem kijelöli kárpótlásra, a képviselı-testületnek további dolga
ezzel nem lesz, viszont ha városé lesz, úgy a képviselı-testületnek dönteni kell annak további
sorsáról.
Nagy Pál képviselı az orvosi rendelı eladásával kapcsolatban érdeklıdött, hogy készült-e
szakvélemény a forgalmazásról, vagy nem.
Mint ismeretes az épület udvarán van egy hévízkút, amelynek üzemeltetése összefügg az épület üzemeltetésével, ezért nem ártana kikérni az érintett hatóságok mint pl.: Közegészségügy,
Környezetvédelem, stb. véleményét, ne hogy problémák legyenek a mőködési engedély kiadása során.
Dávid István képviselı a maga részérıl irreálisan alacsonynak tartotta, a Tourinform Iroda
bérlıje által fizetendı éves bérleti díj mértékét, másrészt az 5 évre szóló szerzıdés megkötését
sem tartja helyénvalónak, annyira biztosak abban, hogy ez az iroda úgy fog mőködni, hogy 5
évig is szükséges lesz.
A maga részérıl javasolja új pályázat kiírását.
Bátori Gyula képviselı megítélése szerint nem volt következetes a bizottság, mivel a
MEDOSZ Székházra javasolja az új pályázat kiírását, viszont az Orvosi rendelı esetében elfogadná azt a nevetségesen kevés vételi árat, amit kínáltak érte, pedig lényeges különbség van
a két épület között. İ már a bizottsági ülésen is kérte, hogy az Orvosi rendelıre is írjanak ki új
pályázatot, véleménye szerint ennyi pénzért ezt az épületet nem szabad odaadni.
Várfi András alpolgármester a fent elhangzottakra reagálva elmondta, az Apolló Mozi bérbeadásával egyetért. Az orvosi rendelıt illetıen az alacsony eladási árat figyelembe véve, új pályázat kiírását javasolja. A Tourinform Iroda bérleti díjával kapcsolatban elmondta, hogy valóban alacsony a bérleti díj, de mivel már több sikertelen kísérlet volt, ennek ellenére mőködnie kell. Dávid István kérdésére, hogy miért 5 évre kötötték a szerzıdést, elmondta, hogy
hosszabb távon kell gondolkodni.
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Katona Lajos bizottsági elnök az orvosi rendelıvel kapcsolatban elmondta, hogy profil kötöttség van az épületre, mely óriási terhet jelent a mőködtetınek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı Nagy Pál képviselı felvetésére elmondta, hogy az ingatlanra készült értékbecslés, de ez nem megkötöttséggel készült, hanem azzal, hogy ha ezt profilkötöttség nélkül, szabadon értékesítené az önkormányzat, úgy az jelen esetben mennyit érne. A
megállapított forgalmi érték 8 millió Ft.
Az Ad-Hoc Bizottság a döntés során vizsgálta azt is, hogy milyen folyamatok várhatók a környezeten belül, hiszen ezek a folyamatok nagy mértékben meghatározzák az ingatlan értékét.
Az endrıdi Fı tér rendbetétele után a gyomai Fı tér is sorra kerül, melyen belül elsıdleges
szempont, hogy az itt lévı épületek felújítása megtörténjék.
Az orvosi rendelı szomszédságában lévı FÉSZEK Presszót 4 m Ft-ért értékesítette az
ÁFÉSZ. Az árak közötti nagy különbség abból adódik, hogy a presszó egy belsı festés után
azonnal üzemeltethetı, míg az orvosi rendelı óriási felújítási, átalakítási munkálatokat kíván.
A Körös Szállót hamarosan értékesíteni fogja az ÁFÉSZ.
A hévízkút leválasztását az önkormányzat már megrendelte, mely árcsökkentı tényezıként
fog jelentkezni a továbbiakban.
Ami a MEDOSZ Székház értékesítését illeti, semmi féle megkötöttség nincs az épület jellegét, ill. tevékenységét illetıen. Jelentısen befolyásolja az eladási árat, a megépülı MOL kút, a
Penny Market, és a piac közelsége, jó parkolási lehetıségek kialakítása, stb.
A Tourinform Iroda vonatkozásában, a pályázati lezárás eredményét közölték. A pályázat kiírásakor kellett volna a kikötéseket meghatározni. A többi pályázó nem jártas az idegenforgalomban, ill. a kiadványok egyéb szerkesztési vonatkozásában. A bérleti díj valóban jelképes, a
természetbeni juttatások ÁFA tartalma miatt.
Természetesen az Ad-Hoc Bizottság döntését a Képviselı-testületnek nem kötelessége elfogadni, azt felülbírálhatja, de csak abban az esetben, ha szerzıdés megkötésére még nem került
sor. / Ha a szerzıdést felbontják, a kártérítési kötelezettségeket az önkormányzatnak rendeznie
kell ./ A Tourinform Iroda szerzıdése már megkötésre került, mivel nem volt más pályázó és
a pályázati feltételeknek bizonyos eltérésekkel megfelelt, míg a két épületre a szerzıdés kötés
nem történt meg, hiszen itt szükség volt a képviselı-testület mai döntését megvárni.
Kovács Kálmán képviselı hangsúlyozta a lakosság nagy részének az a véleménye, hogy a két
épületért felajánlott vételár nincs arányban, ugyanis a Medosz épületét 1 millió forintért nem
javasolta a bizottság odaadni, míg 1.5 millió forintért odaadná a kétszer akkora orvosi rendelı
épületét.
Tekintettel arra, hogy szerzıdés kötésre nem került sor, így javasolja mind két épületre az új
pályázat kiírását.
Hanyecz Margit képviselı javasolta, hogy a szóban forgó épületekrıl a döntést halasszák el,
hiszen egyik épületet sem fenyegeti az összedılés veszélye. Várják meg a következı választási ciklust, hátha a következı vezetésnek jobb javaslatai lesznek, senki és semmi nem sürgeti a
testületet a döntés meghozatalában.
Czibulka György képviselı nem ért egyet az elıtte szólóval, hiszen az épületek állaga évrıl
évre romlik. Ha az önkormányzat kikötéseket tesz, valószínő engedni kell valamennyit az árból. A mi vidékünkön nincs kereslet, nincs forgalmi értéke az épületeknek.
A Tourinform Iroda bérleti díját alacsonynak tartotta.
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Dr. Valah Béla képviselı egyetért a Tourinform Iroda bérleti díjával, annál is inkább mivel
profilkötött tevékenységet folytat. Látni kell azt, hogy itt az idegenforgalom és a turisztika
nem olyan nagyságrendő, a turinform tulajdonképpen egy közvetítı az idegenforgalomban.
Ahhoz, hogy egy Tourinform Iroda vállalkozás szerően mőködıképes legyen több évnek el
kell telnie és megfelelı keresletnek kell kialakulni az idegenforgalom iránt.
Az ingatlanok értékesítésével egyetért. Ha kellene az épület az önkormányzatnak, akkor nem
az ár lenne a döntı, hanem az épület.
Czibulka György képviselı elmondta, hogy a Rekline Stúdió valahol eddig is mőködött, és
bérleti díjat fizetett azért az épületrészért. A Tourinform Iroda bérbevételével az eddigi tevékenységét továbbra is folytatni fogja, változatlanul kevesli a bérleti díj összegét.
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta, Tourinform Iroda mőködtetése 1998-ban kb. 1,6 m Ft-ba került volna a városnak. Egy évig a kábeltévé is beköltözik a
Tourinform Iroda mellé.
A vita lezárásaként felkérte a képviselıket döntsenek a Ad-Hoc bizottság döntésének elfogadásáról.
Javasolta, hogy az egyes témákról külön-külön döntsenek.
Elsıként az Ad-Hoc bizottság Apolló Mozi bérleti jogviszonyban való üzemeltetésére vonatkozó javaslatáról kérte a testület döntését, miszerint a bérleti szerzıdés Békésiné Boldizsár
Ella / Békéscsaba / pályázóval kerüljön megkötésre.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal a bizottság döntését elfogadta.
Ezt követıen a polgármester a Szabadság téri volt Orvosi rendelı értékesítésére vonatkozó
bizottsági javaslatot tette fel szavazásra, miszerint az ingatlan Tímár Andrásné /
Gyomaendrıd / pályázó részére kerüljön értékesítésre 1,5 millió forint vételár mellett.
A képviselı-testület a bizottság döntését 7 igen szavazattal, 8 ellen szavazattal, és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.
Továbbiakban a Medosz Székház értékesítésére vonatkozó bizottsági javaslatról kérte a testület döntését, miszerint az épület értékesítésére - az alacsony árajánlatok miatt - új pályázat
kerüljön kiírásra.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság döntését elfogadta.
A döntést követıen a polgármester hatáskörébe átadott pályázat - Tourinform Iroda bérbeadásáról készült beszámolóról kérte a testület döntését.
A képviselı-testület a 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a polgármester döntését.
Befejezésként az egyéb folyamatban lévı vagyoni ügyekrıl készült beszámolóról / felhagyott
vasúti pályatest, vitatott földügyek / kérte a döntés meghozatalát.
A képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag, 17 igen szavazattal tudomásul vette.
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Dr. Dávid Imre polgármester a döntésekbıl megállapította, hogy a volt Orvosi Rendelı épületének értékesítésére vonatkozó Bizottsági döntést nem fogadta el a tisztelt testület, ezért figyelemmel a hozzászólások során elhangzott véleményekre is az alábbi határozati javaslatot
tette fel szavazásra.
A képviselı-testület szükségesnek tartja - az alacsony árajánlat miatt - a Szabadság téri volt
Orvosi Rendelı épületének értékesítésére új pályázat kiírását.
Felkérte a képviselıket döntsenek a javaslatról.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete szükségesnek tartja a Gyomaendrıd, Szabadság téren lévı volt Orvosi Rendelı épületének értékesítésére új pályázat kiírását az
alacsony árajánlatok miatt.
Határidı: 1998. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Várfi András alpolgármester távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 16 fı ./
23. napirendi pont
Varjú Elek Gyomaendrıd, Tanács u. 17. sz. alatti lakosú volt köztisztviselı beadványa
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta nevezett beadványának kivizsgálásáról szóló
jegyzıi beszámolót.
Nagy Pál képviselı elmondta, azért kérte volna a napirendi pont elhalasztását, mert az érintett jelenlétében tisztességesebb lett volna a ügy megvitatása.
Ezt megelızıen 11 évi dolgozott a Polgármesteri Hivatal mőszaki csoportjánál, majd további
5 évig, mint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje napi kapcsolata volt ezzel a csoporttal.
Az így eltöltött jó néhány év alatt szerzett tapasztalatok alapján, úgy vélte, hogy nevezett beadványában vannak igaz állítások is, ugyanakkor a jegyzı úr által leírt beszámolóban vannak
olyan dolgok, amelyek nem biztos, hogy megfelelnek a valóságnak. Ennek megítélése természetesen nem az İ feladata.
A beadvány építéshatósággal kapcsolatos részére reagálva elmondta, szakmai körökben irritálta a kollégákat, hogy az engedélyek megfelelı jogosultság nélkül mentek ki. 57 alkalmat írt le
a jegyzı úr, amelyben öt hiba volt.
Annak idején a hivatalban 5 független osztály volt, független vezetıkkel, munkáltatói jogokkal, önálló hatáskörökkel, ezzel szemben az új jogszabályok szerint minden a jegyzı hatáskörébe tartozik, mindenért ı a felelıs. Véleménye szerint bizonyos mértékig Varjú Elek kihasználta azt a helyzetet, amikor a jegyzıi ellenırzés kissé csekélyebb volt - a jegyzı úr egyetemre
járása miatt- és magán tervezıi tevékenységet folytatott, holott ezt az ide vonatkozó jogszabályok nem engedték meg.
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Dávid István képviselı véleménye szerint van némi valóságalapja Varjú Elek beadványának.
Tart attól, hogy több törvénybe ütközı dolog is lezajlott a város életében.
Tótka Sándor képviselı elmondta, a Képviselı-testület csak most értesült a beadványban
leírt dolgokról így igazán érdemileg nem tud ezekrıl dönteni.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint sértıdés van Varjú Elek részérıl, mindenkit
vádol. Amennyiben a továbbiakban személyi problémája van, vigye a Bíróság elé, döntsön az
benne, a képviselı-testület egyszer-mindenkorra zárja le ezt az ügyet, annál is inkább mivel az
elızményeket nem ismeri.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elhangzottakra reagálva elmondta, az 57 építési engedély kiadása valóban annyi, tételesen átszámolásra kerültek, a vizsgálati idıszak arra az idıpontra terjedt, amikor Varjú Elek a hivatalnál munkaviszonyban ált.
Ezek kisebb jelentıségő épületekre, nem új építésekre, hanem bizonyos belsı átalakításokra
vonatkoztak. Ezeket az ügyeket Varjú Elek készítette elı és senki nem utasította arra, hogy
ezeket olyan módon készítse elı aláírásra Kurilla János úrnak ahogy az ki lett adva.
Mint magántervezı, amely jogi oltalom alá esı szellemi tevékenységnek minısül és a köztisztviselıi törvény nem zárja ki ennek folytatását.Varjú Eleknek az építéshatósági ügyek tekintetében kiadmányozási joga nem volt. A kiadmányozási jogot Kurilla János csoportvezetı
gyakorolta.
Elmondta továbbá, hogy Varjú Elek, mint volt munkáltatót bepanaszolhatja a jelenlegi munkáltatójánál, jelen esetben a Képviselı-testületnél. Ezzel kapcsolatban se bírósághoz, se
ügyészséghez nem tud fordulni, ugyanis felülvizsgálati szakban is lezárult döntésrıl van szó
nevezett köztisztviselıi jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó jogvitában.
Jelen esetben İ az aki bírósághoz fordulhat becsületsértés miatt, hiszen ezek az ügyek nem
állják meg a helyüket.
Ami a költségek átcsoportosítására vonatkozó vádakat illeti, sem İ sem a Pénzügyi csoport
nincs olyan pozícióban, hogy átmanipulálják ezeket a pénzeket, hiszen ezek érvényes képviselı-testületi döntés alapján mőködnek.
Meg kell jegyezni, hogy azért levonhatók némi tanúságok ebbıl az ügybıl. Elsıdlegesen,
hogy akár lehet, akár nem magán tevékenységet folytatni egy köztisztviselınek, nem szabad
engedni és elfogadni hivatalon belül, mert az a hivatali munka rovására mehet. Jelen esetben
is errıl van szó, hiszen mindaddig, amíg Varjú Elek a magántervezıi tevékenysége nem futott
fel, a munkájával különösebb problémák nem voltak.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint némi sértıdésrıl, illetve bizonyos szintő
igazságról van szó, amelyen nem árt elgondolkodni.
A város elveszítette a munkaügyi pert, a kártérítés összege kifizetésre került Varjú Elek részére.
Amennyiben további feljelentést fog tenni az már teljesen magánjellegő, nem a testület hatáskörébe tartozik.
Felkérte a képviselıket, az elıterjesztés szerint fogadják el a jegyzı úr által készített jelentést.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
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38/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Varjú Elek Gyomaendrıd, Tanács u. 17.
szám alatti lakosú volt köztisztviselı beadványának kivizsgálásáról szóló jegyzıi jelentést tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
24. napirendi pont
Szilágyiné Gál Eszter ingatlan ügye
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a Képviselı-testület tagjait, hogy nevezett a
Gyomaendrıd, Losonczi u. 12/2. sz. alatti ingatlant kívánta a hivatalnak értékesíteni. Az ingatlan értékbecslése megtörtént, amely alapján annak értéke 400.000 Ft.
Az ügyet a Pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalta és figyelemmel a értékbecslés során
tett megállapításokra, nem javasolja az ingatlan megvásárlását.
Kérte a képviselıket fogadják el a bizottság javaslatát.
A képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
39/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete nem kívánja megvásárolni a Szilágyiné Gál
Eszter / Makó / tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Losonczi u. 12/2. sz. alatti ingatlant.
Határidı: 1998. február 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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25. napirendi pont
Az intézmények finanszírozásának helyzete 1997. december 31-ig

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a jelentés azoknak a változásoknak az átvezetését
tartalmazza, amelyeket a képviselı-testület a költségvetési rendelet módosítása során elfogadott.
Kérte a képviselıket a tájékoztató tudomásul vételére.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
40/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az intézmények finanszírozásának helyzete
1997. december 31-ig tárgyú tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
26. napirendi pont
Dr. Csorba Csaba jegyzı kirendelése Csárdaszállásra

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a Csárdaszállás polgármestere kéréssel fordult
az önkormányzat felé, miszerint adjunk segítséget a település részére a jegyzıi feladatok ellátásához. A település jegyzıje február 1-tıl elment, viszont a jegyzıi feladatok az újabb pályázat kiírásáig is el kell látni.
A kirendelésre 1998. február 1. napjától kerülne sor legkésıbb december 31-i idıpontig, legfeljebb heti 2 órában, valamint a havi egy alkalommal megtartásra kerülı testületi ülés idejére.
A kivezényléssel kapcsolatos költségek a Csárdaszállás Önkormányzatát terhelik.
Kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a jegyzı úr kirendelésével, úgy a határozati
javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
41/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az 1992. Évi XXIII. Tv. 21. §-ban biztosított
jogkörében eljárva, figyelemmel az 1992. Évi XXII. Tv. 105. És 106 §-ban foglaltakra
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is Gyomaendrıd Város jegyzıjét, Dr. Csorba Csaba köztisztviselıt Csárdaszállás Önkormányzatához, 1998. február 1-tıl a jegyzıi feladatok ellátására - heti két órában,
valamint havi egy alkalommal megrendezésre kerülı képviselı-testületi ülések idejérea jegyzıi állás betöltéséig, de legkésıbb 1998. december 31-ig kivezényli.
A kivezényléssel kapcsolatos mindennemő költség Csárdaszállás Község Önkormányzatát terheli. A kirendelés ideje alatt a munkáltatói jogok gyakorlása változatlan, azokat Gyomaendrıd város Önkormányzatának Képviselı-testülete látja el.
Határidı: 1998. február 1. illetve 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A továbbiakban Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. §
/4/ a. pontja alapján a Fellebbezések tárgyú napirendet a képviselı-testület zárt ülés keretében
tárgyalja meg.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hanyecz Margit
hitelesítı

Dr. Valach Béla
hitelesítı
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